
58

َا غبب ضسٌٝ َايو ٚأغطت٘ إزي بين ؾٝبإ؟:  1ؽ

ؾ٢ قطاض٠ ْؿػ٘ايعٚاز بٗا ,نُا نإ ٜهُط ع٢ً  عتعَ٘ َٔ عسا٠ٚ نٌ َٔ جيط٩ا٭ٕ اؿٝا٠ قس ناقت ب٘ َٓص دٗط عٓذل٠ عب٘ يعب١ً ٚتعًك٘ بٗا َٚا

إسػاغا باغيعط٠ َٔ إٔ ٜعط٢ ابٓت٘ يعٓذل٠ ٚإٕ نإ ؾاضؽ قَٛ٘ ٚساَِٝٗ ٚإٔ ضيعز زَا٤ٙ بسَا٤ عبس .

إزي أٜٔ شٖب َايو ٚأغطت٘ ؟ غياشا أسؼ َايو بايعاض ؟:  2ؽ

 ٕ نإ ابٔ أخٝ٘ ؾساز .شٖب إزي بين ؾٝبإ ٭ِْٗ أقٗاضٙ . ٭ْ٘ غٝعٚز ابٓت٘ يعٓذل٠ بٔ ظبٝب١ ٚإٕ نإ ؾاضؽ قَٛ٘ ٚساَِٝٗ .ٚإ

َا َٛقـ عُطٚ بٔ َايو َٔ ابٔ عُ٘ عٓذل٠ بٔ ؾساز ؟: 3ؽ

ظٜازٔ ٚز أخت٘ َٔ عُاض٠ بنإ أؾس أْؿ١ ٚعسا٠ٚ يعٓذل٠ ؾكس نإ ٜؿهٌ إٔ ٜع

َا َٛقـ عب١ً َٔ اٱقا١َ ؾ٢ عبؼ؟ ٚغياشا ؟ َٚا أثط شيو عًٝٗا ؟َٚا ايص٣ نإ ٜعٜس أغيٗا؟:  4ؽ

,ٚنإ أثط بػببٗاز َٔ قاسباتٗا , ؾ٬ خيًٛ ّٜٛ َٔ خطٚز يًكتاٍ ا١ ؼي عبؼ ٭ْٗا أقبشت  قطب ا٭سازٜح ٖٚسف اؿػَٔ اٱقاَل نٝ ؼيناْت 

٫ٚ إٔ ؽطز يًكا٤ َٔ ٜأت٢ إزي ظٜاضتٗا َٔ قاسباتٗا ٚنإ سعْٗا ٜعزاز عٓسَا تتصنط   شيو عًٝٗا إٔ اْطٛت ع٢ً ْؿػٗا ن٦ٝب١  ٫ تطن٢ بإٔ تعٚض

ُٸا ٶ .َٛقـ عٓذل٠ َٓٗا ٚق ػٛت٘ عًٝٗا ؼي تًو اي١ًًٝ ايت٢ ٖسزٖا بٗسٜت٘ ايس١َٜٛ ؾهعؿت ٚشبًت ْهطتٗا ٚطياشلا ٚاَتٮ قسضٖا نآب١ ٖٚ

 نٝـ اختًـ َٛقـ َايو عٔ ابٓ٘ عُطٚ ٖٚٛ ٜػُع ايٓاؽ ٜٓؿسٕٚ ؾعط عٓذل٠ ؾ٢ عب١ً؟:  5ؽ

 ٜػتطٝع إٔ ٜكاتٌ ايٓاؽ نٌ ّٜٛ خاق١ ٚأِْٗ ٫ ٜؿعًٕٛ أنجط ػيا نإ َايو ٜػتُع يًٓاؽ ٜٓؿسٕٚ ؾعط عٓذل٠ ؼي ابٓت٘ ؾتجٛض أْؿت٘ ٚيهٓ٘ نإ ٫

بايػب ٜؿعً٘ ايعطب ؼي إْؿاز قكا٥س ايؿعطا٤ , ٚيهٔ ٚيسٙ عُطا ٶ نإ ٫ ٜكسض إٔ ضيػو ْؿػ٘ ؾهإ ٫ ضيط بكّٛ ٜتػٕٓٛ بؿعط عٓذل٠ إ٫ بازضِٖ 

 َا اؿٌ ايص٣ اْت٢ٗ إيٝ٘ َايو ؼي َؿه١ً  ابٓ٘ ٚابٓت٘؟:  6ؽ

 ٗاضٙــأقض ايو َٔ شيو نً٘ ٚمل جيس كطدا ٶَٔ ا٭َط إ٫ إٔ ٜعًٔ أْ٘ ئ ٜعٚز ابٓت٘ َٔ عُاض٠ ٫ٚ َٔ غرل عُاض٠ ثِ غازض ايكب١ًٝ َتذٗا ٶ إزي أضأؾؿل َ

ٚأخٛاٍ أبٓا٥٘ بين ؾٝبإ

ٚنض نٝـ نإ  ساٍ عٓذل٠ بعس ضسٌٝ عب١ً ؟:  7ؽ

٫ ًِٜ باؿ٢ إ٫ بري اؿري ٚاؿري يٝكه٢ أضب٘ )ٖسؾ٘( ٜٚٓؿس عٓسٙ بعض ؾعطٙ ٚظاض طًٌ مل ٜطل ايبكا٤ ؼي عبؼ ؾٗاّ ع٢ً ٚدٗ٘ ؼي ايكشطا٤ ؾهإ

عبً٘  ؾ٢ ٚاز٣ اؾٛا٤  ٚقس غاضت عٝٓاٙ ٚاقؿط يْٛ٘ ا٭زلط 

نٝـ ساٍٚ عٓذل٠ ايتدؿٝـ َٔ آ٫َ٘ ؟:  8ؽ

ٚ خياطبٗا ٜٚػذلدع شنطٜات٘ َع عب١ً .نإ يًؿعط زٚضٙ ؼي ايتدؿٝـ عٔ عٓذل٠ ؾكس  نإ ٜصٖب إزي أط٬ٍ زٜاض عب١ً ٚ ٜٓادٝٗا 

َا ايصٟ تصنطٙ عٓذل٠ عٓسَا ٚقـ ع٢ً بكاٜا ايسٜاض ؟ : 9ؽ

تصنط عٓسَا َطنت عب١ً ٚدا٤ يعٜاضتٗا ؾطؾض أبٖٛا ايػُاح ي٘ بط٩ٜتٗا ؾأضغٌ عٓذل٠ أَ٘ إيٝٗا ؾًِ تػُع َٓٗاإ٫ نًُات اؿعٕ . 

  ١ شيو؟مبٳ أسؼ عٓذل٠ سري ْـيط يبٝٛت عبؼ؟ َٚا ز٫زي : 10ؽ

ٜبكٞ َِٓٗ أسسا ٖٚصا ٜسٍ عٓسَا ْـيط إيٝٗا أسؼ ؼي ْؿػ٘ زؾع١ ٭ٕ ٜصٖب إيٝٗا ؾٝٗسَٗا ع٢ً َٔ ؾٝٗا ٜٚطعٔ ؾٝٗا بايطَض ٜٚهطب بايػٝـ ست٢ ٫

٘ٶ .ع٢ً غهب  ٘ ٚؾس٠ سعْ

 ساٍٚ  ؾٝبٛب إٔ خيؿـ َٔ أ٫ّ عٓذل٠ . ٚنض شيو.  : 11ؽ

عاز إزي عٓذل٠ حيٌُ قؿش١ ثطٜس ؾأنٌ عٓذل٠ َع٘ يكُٝات , ثِ سسث٘ بأُْٗا ضيًهإ ا٭ضض نًٗا  ٶ . ٓاض  ٜٚعس ايطعاّ ٚغيا ؾطؽ شٖب ؾٝبٛب يٝٛقس اي
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 نإ يعٓذل٠ ضأ٣ ؾ٢  ا٭َٛاٍ ٚاٱبٌ َٚٔ ضيًهْٛٗا ٚؾ٢ اؿٝا٠ . ٚنض شيو. :12ؽ

, ٜٚكٍٛ ٌٜٚ يٲبٌ َٚٔ ضيًهْٛٗا , ٭ِْٗ ٜػٛقْٛٗا نإ عٓذل٠ ٫ ٜطًب  َٔ ٖصٙ اؿٝا٠ ؾ٦ٝا , ؾٗٛ يٝؼ ؾ٢ ساد١ إزي  ا٭َٛاٍ ٚاٱبٌ ٚقس ؾكس عب١ً  

ٗا ٜٚػٛقْٛٗا غيايو يه٢ ٜعٚدِٗ عب١ً ٚعُاض٠ بٔ ظٜاز , نًِٗ ضيًهْٛ َٗطا ٶ يعب١ً , ؾُػشٌ بٔ ططام ايهٓسٟ , ٚبػطاّ بٔ قٝؼ بٔ َػعٛز ,

" ٌٜٚ يٲبٌ َٚٔ ضيًهْٛٗا " َا ايصٟ زؾع عٓذل٠ إزي ٖصٙ اغيكٛي١؟ :13ؽ 

أَا عٓذل٠ ؾ٬ ضيتًو َٓٗا ؾ٦ٝا .ًو اٱبٌ ٜطُع ؼي ايعٚاز َٔ عب١ً َجٌ َػشٌ بٔ ططام , بػطاّ بٔ قٝؼ ٚعُاض٠ بٔ ظٜاز نإ نٌ َٔ ضي 

عطض ؾٝبٛب ع٢ً عٓذل٠ عطنا ٶ خيل عب١ً .. ٚنش٘ ٚبري ضأٟ عٓذل٠ ؾٝ٘ . :14ؽ

نُا ٜٗطب ا٭غس بؿطٜػت٘ , ؾطؾض عذل٠ شيو ايطأٟ قا٬٥ ٶ : بٌ قاٍ ي٘ أْ٘ يٛ نٓت أْا عٓذل٠ يصٖبت إزي بين ؾٝبإ ٚاْتععت عب١ً َِٓٗ ٖٚطبت بٗا

أشٖب إيٝٗا يهٞ أشضف ايسَع يعًٗا تطن٢ عين 

:َاشا شي٢ٓ عٓذل٠ ٖٚٛ حياٚض ؾٝبٛب ؟ٚغياشا؟ٚغياشا ناز حيػس ؾٝبٛبا؟15ؽ

قاعك١  تٓعٍ ع٢ً ض٩ٚؽ نٌ ايٓاؽ ؾُٝٝتِٗ َٓٗا نٌ ّٜٛ  ٚشي٢ٓ إٔ ٜهٕٛ   عب١ً يرلاٖا قاْعا بٓـيط٠شي٢ٓ إٔ ٜهٕٛ طا٥طا ٶٳٶ ست٢ ٜصٖب إزي

ٜٴبكٹٞ غرل عب١ً, ٭ِْٗ ٜٓـيطٕٚ إيٝ٘ ع٢ً أْ٘ ابٔ ظبٝب١ ا٭١َ ست٢ ٚإٕ ْػب٘ ؾساز إزي عبؼ ,ٚناز حيػس ؾٝبٛبا ع٢ً َا ٖٛ ؾٝ٘ ٭ْ٘ ٫ ٜبازي  ٫ٚ 

نٝـ ٜٓـيط ايٓاؽ إيٝ٘ ,أَا عٓذل٠ ؾُا ظاٍ بعٝس عٔ غعازت٘ .

  كٝك٢ َع ايتٛنٝض؟:َا  غبب ؾكا٤ عٓذل٠ اؿ16ؽ

إ٫ إٔ ٜط٣ عٓذل٠ إٔ غبب ؾكا٥٘ يٝؼ ؼي ايطم بٌ ؼي ايِٖٛ ايص٣ ٜطن٢ ب٘ ايهعؿا٤  أْؿػِٗ ٜٚػذلٕٚ ب٘ نعؿِٗ ؾِٗ ٫ جيسٕٚ َا ضيٝعٕٚ ب٘ أْؿػِٗ

ٜٗبطٛا سئ َجٌ عٓذل٠  ست٢ ٜـيٗطٚا ؾ٢ ا٭عري  أعـيِ َٔ عٓذل٠ .

ِٳ تعذب ؾٝبٛب؟َٚا َٛقـ عٓذل٠ َٔ ؾٝبٛب؟:مبٳ ؾػط ؾٝبٛب شٍ عٓذل٠؟ مب قٛض ؾٝبٛب سب 17ؽ عٓذل٠ يعب١ً ؟َٚ

سٚاّإٔ عٓذل٠ حيؼ ايصٍ ٭ْ٘ حيتاز إيِٝٗ , ٚقٛضاؿب بايكٝس ايصٟ ٜطٛم ضقب١ عٓذل٠ ٖٚٛ ايصٟ جيًب ي٘ ايصٍ  ٚأْ٘ غٝذعً٘ ؼي عبٛز١ٜ ع٢ً اي

٣ تكٝسٙ ب٘ عب١ً , ؾكاٍ ي٘ عٓذل٠ يػت أيَٛو ٜا ؾٝبٛب ,ٚتعذب َٔ قسض٠ عٓذل٠ ع٢ً غؿو ايسَا٤ ٚخٛض اؿطٚب ٚعسّ قسضت٘ ع٢ً ايكٝس ايص

يٮْو ٫ ؼٌُ َجٌ ْؿػ٢ ٚيٛ نإ يو قًب غيا ؼطى إ٫ نُا ٜتشطى قًب٢ .أْت ؽسع ْؿػو ؽسع ْؿػو ست٢ تطن٢ سيا أْت ؾٝ٘ ؾسع٢ٓ ٚؾأ٢ْ.

  :نٝـ ناْت ْـيط٠ ؾٝبٛب يًعبٛز١ٜ ٚيًٓاؽ طيٝعٗا؟18ؽ
٘ َٔ ايٓاؽ ,ٚإشا ْـيط إزي ايٓاؽ ٫ ٜط٣ َِٓٗ أسسا غ٣ٛ عٓذل٠ ٚأَ٘ ٚإخٛت٘ ٚأَا غا٥ط ايٓاؽ ؾٗٛ ٜهطِٖٜٗط٣ إٔ ايعبس ٖٛ َٔ ٜػتُس سطٜت  

ٚخيسعِٗ ٚخيِْٛٗ ٚيٛ اغتطاع ايؿتو بِٗ غيا تطزز 

: َا غبب ٖطٚب ؾٝبٛب َٔ ايكتاٍ ؟19ؽ

ايػبب ؼي شيو أْ٘ ٜبدٌ بٓؿػ٘ ؼي ظيا١ٜ ٖ٪٤٫ ايكّٛ ايصٜٔ ٜهطِٖٗ . 

ض عٓذل٠ بعس ٖصا اؿٛاض؟ َٚا ضأٟ ؾٝبٛب ؼي ٖصا ايكطاض ؟: َاشا قط20ؽ

قطض إٔ ٜصٖب إزي عب١ً ٜتًُل بين ؾٝبإ ٚخيسَِٗ يٝذعًٛٙ قطٜبّا َٔ عب١ً , ٜٚط٣ ؾٝبٛب أْ٘ أظيل ٜػع٢ ٜٚتأمل ٚضا٤ ِٖٚ باطٌ . 

 :قاضٕ بري ؾٝبٛب ٚعٓذل21.٠ؽ

ضؾ٘)ٜطتهب٘ ٜٚؿعً٘(ؾ٢ َٜٛ٘ ٚأْ٘ حي٢ٝ ٜٚتٓعِ ؾُٝا حيػ٘ سكٝك١ ؾ٢ ٜسٙ,  أَا ؾٝبٛب جيس يصت٘ ؾُٝا ٜتصٚق٘ بًػاْ٘ َٚا ًُٜػ٘ بٝسٙ َٚا ٜكا

 عٓذل٠ ؾٝػع٢ ٜٚتأمل ؾ٢ غبٌٝ ِٖٚ باطٌ

َطازؾٗاايه١ًُ َطازؾٗاايه١ًُ 

ْعح

 ٜكٗط 

اْتكٌ

ٜعٚد٘ ابٓت٘

 ٜػُػِ

قساقّا

ٜؿكض×  ن٬ّ غرل َؿّٗٛٓطل ٜ

 َٗطّا
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ايػ٪اٍ ا٭ٍٚ

نٌ ػيا ًٜٞ : ــ ــ ؽرل اٱداب١ ايكشٝش١ ػيا بري ايكٛغري 1

ناْت عب١ً سع١ٜٓ بػبب ) خطبتٗا يعُاض٠ ــ سػس قاسباتٗا ــ تٗسٜس عٓذل٠ شلا ( ــ ضسًت عب١ً إزي ) بين بهط ــ بين تػًب ــ بين ؾٝبإ (           ــ 

 اغيػاي١ ؟ َٚا سذر نٌ َُٓٗا ؟  ٖصَٙاشا نإ ضأ٣ نٌ َُٓٗا ؼي -2

 اغِ ؾاعٌ ٚاغِ َؿعٍٛ ٚاغيكسض ؼي طي١ً . " تهطٖٖٛا " ٖات َٔ ايؿعٌ ايػابل : -3

ايػ٪اٍ ايجاْٞ 

َٔ قا٥ٌ نٌ عباض٠ ػيا ًٜٞ : ــ-أ

............بس َٔ ٜػتُس سطٜت٘ َٔ ايٓاؽ .............    ـــ ايع................    ـــ ٌٜٚ يٲبٌ َٚٔ ضيًهْٛٗا .........نط٠ ...ٖاٖٞ ضنا٥بو سا ــ   

قسٜك٘ عُاض٠( َايو ٜ٪ثط ٭ٕ عُطٚ بٔ  -٭ْ٘ ٜعط٢ ابٓت٘ يعٓذل٠ ابٔ ظبٝب١ -ؾ٢ ابٓت٘ط ايؿع عٓذل٠ نإ ٜٓؿس)٭ٕ  أسؼ َايو بايعاض-ب

ـٵ ساشلا؟ ٖصا نٝـ أثٸط -ز اغيٛقـ ع٢ً عب١ً ؟ قٹ

ؾ٢ تػ١ًٝ عٓذل٠ ٚنض شيو زٚضٙ َاشا شي٢ٓ عٓذل٠ ٖٚٛ حياٚض ؾٝبٛب ؟ أزٸ٣ ايؿعط   -ز 

ايػ٪اٍ ايجايح 

 كشٝش١ ػيا بري ا٭قٛاؽ: ــ  ؽرل اٱداب١ اي ( أ)

أسؼ َايو بايعاض  ) ٭ٕ عُطٚ ٜؿهٌ قسٜك٘ عُاض٠   ــ ٭ْ٘ ٜعطٞ ابٓت٘ ٫بٔ ظبٝب١ ا٭١َ ــ ٭ْ٘ تطى أضن٘ (  ــ        

 ) يٝتعٚدٗا ــ يٝعتصض شلا ــ يٝكاتٌ أخاٖا عُطٚ ( ــ بعس ضسٌٝ عب١ً قطض عٓذل٠  ايصٖاب إيٝٗا    

 ب( إيٞ أٜٔ ضسٌ َايو ٚأغطت٘؟) 

)ز( بعس اعذلاف ؾساز بعٓذل٠ ضأٟ ايبعض, إٔ ايٛقت َٓاغب ٭ٕ ٜؿعٌ عُاض٠ ؾ٦ّٝا. َا ٖصا ايؿ٤ٞ؟ َٚا َدلضاتِٗ يصيو؟  

ايػ٪اٍ ايطابع  

طأص ؽرل ايكشٝض ػيا بري ايكٛغري ؾُٝا ٜأتٞ: ــ

و بٔ قطاز       ـــ نإ بٓٛ ؾٝبإ ) أقسقا٤ ــ أقٗاض ــ درلإ ( َاي   

ـــ نإ عٓذل٠ ٜهطٙ اٱبٌ ) ٭ْ٘ ٫ حيب ؿُٗا ــ ٫ضيتًو َٓٗا ايهجرل ــ ٫ حيب ضنٛبٗا (    

قطب أسازٜح

تٗسٖس

ْؿط٠

أْؿ١

طًٌ

ساٍ يْٛ٘

َبٗٛتّا

ايٛغ٢

اؿٓـل

ايجطٜـس

أشضف 

ايدلٜـ١

ا٭سازٜح قٛض

ؽؿـ

اغيطاز اـطٚز يًكتاٍ

 ندلٜا٤ ٚعع٠

َا تبك٢ َٔ أثاض ايسٜاض ز أط٬ٍ

تػٝـط

٫َّسٖٛؾّا َٚصٖٛ

 اؿـطب

 ايػهب ٚايػٝفي
اغيطاز ايؿت١ ز ثٳطا٥ٹس

 أغٌٝ زَعٞ

ايكشطا٤ ز ايبٳطأضٟ

أغٛاض

أضْٛ

أزؾل 

ٖٛدا٤

ايطم

جيطع

ايػٴٌ

أغدٛ

ع٬ي١

جيؿُو

أٖسٖس غطٚضٙ

أقاضؾ٘

َهإ َٓدؿض )ّ( غٛض

أْـيط

أقب

ؾسٜس٠ )ز( ٖٛز

اؿط١ٜ× ايعبٛز١ٜ 

ٜؿطب

ايكٝس )ز( أغ٬ٍ

أدـٛز

غببّا تت٢ًٗ ب٘

 ٜهًِّؿو

ٝٳٸٔ  ست٢ ٜٗسأ ندلٜا٤ٙأي

أضتهب٘ ٚأؾعً٘
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طبص َا اشلس١ٜ ايس١َٜٛ اييت نإ عٓذل٠ ٜٗسز عب١ً بٗا؟َا ايصٟ أعًٓ٘ َايو بعس إٔ نام ب٘ اغيكاّ؟ 

 ص نطٙ عٓذل٠ ايبكا٤ ؼي عبؼ ؾاػ٘ إيٞ ايكشطا٤. ؾًُاشا؟زط

ص َا اشلس١ٜ ايس١َٜٛ اييت نإ عٓذل٠ ٜٗسز عب١ً بٗاٖـ ط                        َايو ٚابٓ٘؟ ٢ص َا أثط قكا٥س عٓذل٠ ؼي عب١ً عًزط

 ٚغياشا؟: نٝـ نإ َكاّ َايو بٔ قطاز ٚأًٖ٘ ؼي ب٢ٓ ؾٝبإ ؟ 1ؽ
 ايها١ًَنإ َكاَ٘ نطضيّا سٝح ٚدس ؼي دٛاض قٝؼ بٔ َػعٛز ايعع ٚاغيٓع١ ٚاغيط٠٤ٚ 

 : غياشا مل ٜهٔ َايو بٔ قطاز غعٝسّا ٫ٚ ضانّٝا باغيكاّ ؼي ب٢ٓ ؾٝبإ ؟ 2ؽ

ٚحيٌ نٝؿا ع٢ً أقٗاضٙ ؾ٢ ب٢ٓ ؾٝبإ ٭ْ٘ مل ٜٓؼ أْ٘ ضدٌ َٔ عبؼ نام ب٘ اغيكاّ ؼي قَٛ٘ ؾانطط إزي إٔ ٜٗادط بأًٖ٘

 . يو ب٢ٓ ؾٝبإ ٚنض: نإ َايو بٔ قطاز ٜتًٗـ ع٢ً إخٛت٘ ٚأقشاب٘ ؼي عبؼ ٖٚٛ َكِٝ ؼي  3ؽ

ؾٝػأٍ أًٖٗا ؾ٢ شلؿ١ عٔ إخٛت٘ ٚعٔ أبٓا٥ِٗ ٚعٔ أقشاب٘  نإ ٜتٓػِ ا٭ْبا٤ عٔ عبؼ ٚشيو َٔ نٌ قاؾ١ً آتٝ٘ َٔ اؿذاظ إزي ايعطام

 ايٓسّ ٖٚٛ َكِٝ ؼي ؾٝبإ؟ب:غياشا اَتٮ قسض َايو  4ؽ
ي٘ قسضٙ.أٚ ؾػض  أْ٘ تطى ٚطٓ٘ ٚأًٖ٘ َٔ أدٌ عاضض عطض ي٘ نإ أٚزي ب٘ يٛ قدل عًٝ٘

 غياشا ضؾض عُطٚ ايعٛز٠ إزي أضض ايؿطب١ عٓسَا طًب أبٛٙ َايو َٓ٘ شيو ؟ :5ؽ

  .٭ْ٘ نإ ٜطٜس إٔ حيٌ ايعكس٠ اييت بٝٓ٘ ٚبري عٓذل٠
 : نٝـ ْؿأ بػطاّ بٔ قٝؼ ؟ 6ؽ

إيٝٗا ست٢ ضيٗس يٓؿػ٘ ايػٝاز٠ ؼي ؾٝبإ ٠ غاضعقَٛ٘ ع٢ً غعٚؼي قٝس أٚ شلٛ , ؾإشا ععّ  نػا٥ط أبٓا٤ ايػاز٠  ْؿأ َٓعُّا طي٬ّٝ ٜكه٢ سٝات٘

َٚا َٛقـ عُطٚ؟ٚغياشا؟ٚمبٳ ٚعسٙ؟ بٔ َايو ؟ أبػطاّ بٔ قٝؼ عُط مبٳ أخدل :  7ؽ

ٚقس ضسب عُطٚ ب٘ ,غيا نإ بُٝٓٗا َٔ اغيٛز٠,ٚٚعسٙ بإٔ ٜهٕٛ ضغٛي٘ إزي أبٝ٘ َايو . عب١ً اؾ١ًُٝ طًب َٓ٘ ايعٚاز َٔ أخت٘ 

ل َايو بٔ قطاز ع٢ً ظٚاز عب١ً َٔ بػطاّ ؟: غياشا مل ٜٛاؾ 8ؽ

ايعـطب إٔ بػطاّ تكسّ ـطب١ عب١ً ؾًِ ٜػتطع َايو ضزٙ  ٜكـٍٛب إزي زٜاضِٖ , ست٢ ٫ طا٭ِْٗ نٝٛف عٓس ب٢ٓ ؾٝبإ ٫ٚ بس إٔ ٜأتٞ اـ

٫غتهاؾت٘ شلِ

 : َا ايعٗس ايصٟ أخصٙ َايو بٔ قطاز ع٢ً ْؿػ٘ ؟ 9ؽ

 .١ً بطغبتٗاٖٛ إٔ جيعٌ أَط ظٚاز ابٓت٘ عب

: قـ ساٍ عب١ً ؼي ب٢ٓ ؾٝبإ 10ؽ

 ٚاغيًٌ.  ؼؼ ايػطب١ ٚايهآب١ تبه٢ ؾ٢ قباسٗا َٚػا٥ٗا٫ٚ تصٚم يًشٝا٠ طعُا , ناْت سع١ٜٓ با٥ػ١

 : َاشا نإ ضز ؾعٌ عب١ً عٓسَا عطنت عًٝٗا أَٗا تعٚجيٗا َٔ بػطاّ ؟ 11ؽ

  أعطنت عٓٗا غانب١ ضاؾه١ ٚاعتهؿت ؾ٢ كسعٗا 

  شا تػًٌ ؾٝبٛب إزي خ١ُٝ عب١ً ؟: غيا 12ؽ

 عٓ٘.ست٢ ٜط٦ُٔ عًٝٗا ٚخيدلٖا بٛدٛز عٓذل٠ بايكطب َٔ ؾٝبإ ٚأْ٘ قس دا٤ يٝطًب ضناٖا 

  :َاشا نإ ضز عب١ً ع٢ً ؾٝبٛب عٓسَا أخدلٖا بٛدٛز عٓذل٠ بايكطب َٔ ؾٝبإ ؟13ؽ

و ؾكس ْػ٢ٓٝ إْ٘ ٫ ٜكٍٛ ايؿعط إ٫ ؾ٢ ؾه٣ٛ ظَاْ٘ ٚؾ٢ شّ ق٢َٛ .َٚع شيقايت ي٘ ؼي سعٕ أَا نؿاٙ ططزٟ ٚتؿطٜسٟ ؟ أَا نؿاٙ غطبت٢ ٚتعصٜب٢ ؟
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  ٚمبٳ ضز عًٝٗا؟: َاشا طًبت عب١ً َٔ ؾٝبٛب ؟ 14ؽ

ٚقاٍ ؾٝبٛب ئ أغتطٝع ضزٙ عٔ ض٩ٜتو ٜا عب١ً إ٫ إشا اغتطعت إٔ أضز ايػٌٝ  طًبت َٓ٘ إب٬ؽ عٓذل٠ بايعٛز٠ َٔ سٝح أت٢ ٚشيو ٭ٕ ايكّٛ ٜهطْٖٛ٘

 دط٠ اغيٓشسض٠ َٔ ق١ُ اؾبٌ.اغيتسؾل أٚ ايك

 َٚاشا قاٍ بعسعٛزت٘؟ ٗا ؟٥ضدع إزي عب١ً بعس إٔ خطز َٔ خباٖطب ؾٝبٛب ؟ٚغياشا : غياشا  15ؽ

ٚقـ أَاّ عُطٚ يعًو تعطف َٔ أْا ٚتكطف غهبو . أخٝٗا عُط بٔ َايوغهب خٛؾّا عًٝٗا َٔ  بػبب قسّٚ عُطٚ إزي خبا٤ أخت٘ عب١ً ,ٚعاز إيٝٗا

   يص٣ د٦ت إزي ٖٓا ٚػػػت عًٝو ٚأْت تؿتِ أخ٢ ٚتت٢ُٓ ي٘ اشل٬ى ٚأْا ايص٣ زخًت خبا٤ أختو ؾاقطف غهبو إزيٸ ؾأْا أععٍ.ؾأْا ا ,إزيٸ أْا

َطازؾٗاايه١ًُ َطازؾٗاايه١ًُ 

اغيٓع١

عاضض

ٜتٓػِ 

أؾه٢ بطأٜ٘

أسط٣

َاثٌ

أَكت٘

أٚضزٙ اغيٗايو

حيذِ

غدٝؿ١

 ايعع٠ ٚايكـ٠ٛ
ٖا٥ٌ َٚاْع )ز( عٛاضض

ػٗاٜتًُ

باح ب٘ ٚأخدل

أسل ٚ أدسض

ٚاقـ

 أبػهـ٘

 أًٖه٘
 ضيتٓع

تاؾ١ٗ نعٝؿ١

ٜٓهت ا٭ضض

كسعٗا

آيٝت

٫ ٜؿتأ

ًٜٗر بصنطى

تكطٜع٘

تٗاْؿٗا

ٜػٌ سكسى

أْساز

ايـيًِٝ

 ٜٓبؿٗـا
َٳدٳازٹع سذط٠ َْٛٗا ز 

أقػُت ٚأخصت عٗسّا

٫ ٜعاٍ )ٜػتُط(

ٜٛيـع ب٘

 تأْٝب٘ ٚيَٛ٘

ٝٸأَٖا يًبها٤  تٳٗ

 سضىخيطد٘ َٔ ق
 أَجاٍ ٚأقطإ ّ ْس

شنط ايٓعاّ ز ؿيًُإ

ايػ٪اٍ ا٭ٍٚ

 : ــ َٔ قا٥ٌ نٌ عباض٠ ػيا ًٜٞ –أ 

نًِٗ ٜت٢ُٓ إٔ ٜطاٙ َعؿطا بايذلاب ....................... ـــ       ــ ٌٖ يعب١ً ؾإٔ آخط ؼي بين ؾٝبإ ...............   

 ؾٝبإ ؟ غياشا نإ َايو سعٜٓا َٔ اٱقا١َ ؼي بين – ب

َا َٛقـ َايو َٔ ظٚاز عب١ً يبػطاّ ؟ ٚغياشا ؟-دـ 

 غياشا مل ٜهٔ َايو غعٝسا؟ ٚمب ناْت ؼسث٘ ؾػ٘؟-ز 

طًب٘؟ اّ بٔ قٝؼ؟ َٚاشا طًب َٔ عُطٚ؟ َٚا َٛقـ عُطٚ َٔطَاشا تعطف عٔ بػ -ٖـ 

    عٌ غيا ٜأتٞ: -ٚ 

ضؾض َايو إٔ ٜعٚز ابٓت٘ إزي بػطاّ -1

أخت٘ بعٓذل٠. ضؾض عُطٚ ظٚاز -2

ايػ٪اٍ ايجاْٞ 

 " أ  ( اخذل اٱداب١ ايكشٝش١ ػيا بري ا٭قٛاؽ :

ايصٟ نإ بساخٌ خ١ُٝ عب١ً ٖٛ ) ؾٝبٛب ــ عٓذل٠ ــ  بػطاّ (         ــ 

 ـــ قطض َايو بٔ قطاز ) قتاٍ عٓذل٠ ــ قبٍٛ ظٚاز عٓذل٠ َٔ عب١ً ــ ايعٛز٠ إزي عبؼ (

ضأٜإ كتًؿإ ؼي ظٚاز عب١ً َٔ بػطاّ . ٚنض شيو .نإ) يعُطٚ ( ٚأبٝ٘ ) َايو (  –ب
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:"يكس آيٝت ع٢ً ْؿػٞ إٔ أدعٌ أَطٖا يٓؿػٗا" ؟ٚايسٙغياشا غهب عُطٚ عٓسَا قاٍ  –دـ

, ثِ اشنط غياشا سسثت٘ ْؿػ٘ بايعٛز٠ إيٝٗا .   زٜاضٙٚنض غط ضسٌٝ َايو بٔ قطاز عٔ -ز

 ايػ٪اٍ ايجايح

:ايكشٝش١ ٚ عباض٠ )خطأ ( أَاّ ايعباض٠ اـاط١٦ ؾُٝا ًٜٞ نع ع١َ٬ ) قض ( أَاّ ايعباض٠  أ  (

)     (   ــ ضؾض َايو ظٚاز عب١ً َٔ بػطاّ ٭ِْٗ خاضز زٜاضِٖ  )    (        ــ طًب عُطٚ َٔ بػطاّ ططز عٓذل٠ َٔ بين ؾٝبإ   

)    (        ــ نإ عٓذل٠ ٜطٜس يكا٤ عب١ً يٝعتصض شلا             )     (   ــ ؾهط َايو ؼي ايعٛز٠ إزي قَٛ٘       

 َا َٛقـ عب١ً َٔ خدل ف٧ عٓذل٠ إزي بين ؾٝبإ ؟ ب ( 

 َٚا ضأ٣ ايسٜٔ ؾٝٗا ؟ دـ ( تعاجل ايؿكط٠ َؿه١ً ادتُاع١ٝ ؾُا ٢ٖ ؟

ب ( َٔ اغيتشسخ ؾ٢ ايعباض٠ ايػابك١ ؟ ٚإزي َٔ ٜٛد٘ سسٜج٘ ؟ َٚا زٚاؾع شيو اؿسٜح ؟

 دـ ( َا ايطغاي١ ايت٢ نإ حيًُٗا ؾٝبٛب يعب١ً ؟ 

: نٝـ قهت س١ً )قٝؼ بٔ َػعٛز( يًٝتٗا ؟ٚ غياشا؟1ؽ

٠ , سٝح أعًُ٘ عُطٚ بٔ َايو بكسّٚ عٓذل٠ ٚظٜٔ ي٘ اـطٚز يًكا٥٘.:قهتٗا ؾ٢ قًل ٚانططاب ٭ْٗا عًُت غطٚز بػطاّ يًكا٤ عٓذل

 : َاشا تعطف عٔ بػطاّ ؟ٚنٝـ ْؿأ ؟ ٚغياشا خاؾٛا عًٝ٘ َٔ يكا٤ عٓذل٠؟2ؽ

سي٬ ؾت٢ ٚسٝسا ْؿأ َ عًٝ٘ , ؾكس نإ شلا أَرل ايكّٛ بعسٙ ,ٚناْت أَ٘ ؽافنإ بػطاّ ؾاضؽ ؾٝبإ ٚؾتاٖا ٚنإ أبٛٙ حيطم ع٢ً بكا٥٘ يٝهٕٛ 

, ؾًِ  خٛف إٔ ٜؿب ايؿت٢ ططٜا نعٝؿاست٢ نطٙ أبٛٙ تسيًٝ٘ ٚغهب عًٝٗا ٭ْٗا ناْت تٓؿ٦٘ بري ايٓػا٤ ٚايؿتٝات , ِٖٚ قٝؼ إٔ ٜٛقع بٗا ٚب٘ 

ؾٝبإ ايكٝس ٚايػعٚ ست٢ ؾب ؾاضغا باضعا ؾًُا عاز إزي  ؾأخص خيطز َع ؾتٝاِْٗ إزي بعجت ب٘ إزي أخٛاتٗا ؾ٢ شيِٝحيُٝ٘ َٔ غهب أبٝ٘ إ٫ إٔ 

عٓذل٠ يٝؼ نًكا٤ ايؿطغإ  تهؿؿت ؾطٚغٝت٘ ٚقاضٚا ٜٗتؿٕٛ بازل٘ نًُا أغيت بِٗ ْاظي١ , ٚخاؾٛا عًٝ٘ َٔ يكا٤ عٓذل٠ ٭ٕ يكا٤

 : َا اـدل ايصٟ أؾعع قٝؼ بٔ َػعٛز؟ َٚاشا ؾعٌ ٱْكاش ابٓ٘؟3ؽ

ٓعاٍ عٓذل٠, ٚأغطع ٖٛ ٚعبٝسٙ ٜبشجٕٛ ؼي نٌ أضدا٤ ايكشطا٤ زخٌ ايؿعع ٚاـٛف ْؿؼ قٝؼ بٔ َػعٛز عٓسَا عًِ بإٔ ابٓ٘ ا٭ندل بػطاّ قس شٖب ي

يعًِٗ ًٜشكٕٛ ب٘ ؾُٝٓع٘ عٔ َٛاد٘ شيو ايؿاضؽ اغيدٝـ ايصٟ عطف اؾُٝع إٔ َٛادٗت٘ َٛت ٫ َؿط َٓ٘ 

 : غياشا ضؾض)قٝؼ بٔ َػعٛز( خطٚز )عُطٚ بٔ َايو(َع٘ يًبشح عٔ بػطاّ؟ َٚا ايص٣ ععّ عًٝ٘ إشا عاز إزي َٓاظي٘؟4ؽ

قٝؼ بٔ َػعٛز ؼي ؾ٤ٞ َٔ ايعٓـ خطٚز عُطٚ بٔ َايو َع٘ يًبشح عٔ بػطاّ ٚشيو ٭ْ٘ ٖٛ ايصٟ ظٜٔ يبػطاّ اـطٚز يًكا٤ عٓذل٠ . ععّ ع٢ً  ضؾض

ضز دٛاض َايو ٚأًٖ٘ ست٢ خيطدٛا عٔ قَٛ٘, تؿا٩َا َِٓٗ, ؾكس ناز إٔ ٜهٝع َٓ٘ ابٓ٘ بػببِٗ .

 نٝـ عطف قٝؼ سيهإ ابٓ٘؟:غياشا نإ َٔ ايكعب تعكب بػطاّ ؼي ايكشطا٤؟ 5ؽ

قدط١ٜ قًب١ ٜكعب تتبع ا٭ثط ؾٝٗا, ست٢ إٔ ايٓٗاض اْتكـ ٚمل ٜػتطع قٝؼ َٚٔ َع٘ َٔ ا٭ضض يكس نإ غعِٝٗ ٚضا٤ بػطاّ بط٦ٝا ؾكس ناْت 

 أبٓا٤ ايكب١ًٝ إٔ ٜكًٛا إزي بػطاّ ؾكس نإ ٜعٛز ايعبٝس ٚاسس تًٛ اٯخط زٕٚ إٔ جيسٚا ي٘ أثط. 

ًٜٛح بجٝاب٘ ؼي اشلٛا٤ َٔ بعٝس, ؾأغطع قٝؼ َٚٔ َع٘ إيٝ٘ , ؾكاٍ ايعبس أبؿطٚا بػ١َ٬  عاز أسس ايعبٝس َػطعاض بكًٌٝ قبٌ إٔ ٜٓتكـ ايٓٗا

بػطاّ , ٚض٣ٚ شلِ َٛقعت٘ َع عٓذل٠ ٚنٝـ إٔ عٓذل٠ قس عؿا عٓ٘ ٚمل ٜكتً٘.

 : َا ايصٟ ؿيٓ٘ قٝؼ عٓسَا عًِ بػ١َ٬ ابٓ٘ ؟ ٚغياشا؟6ؽ

 غيا َٔ َٛاد١ٗ عٓذل٠ إ٫ إشا قتٌ عٓذل٠. اذل٠ ٚقتً٘, ؾُٔ ايكعب إٔ خيطز أٟ ؾاضؽ غؿئ بإٔ بػطاّ اْتكط ع٢ً عٓ
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:نٝـ بسأت َباضظ٠ بػطاّ ٚعٓذل٠؟ ٚنٝـ دطح عٓذل٠؟7ؽ

اٍ, يكتشٖب بػطاّ إزي عٓذل٠ ٚزعاٙ إزي َٓاظيت٘, ٚيهٔ عٓذل٠ ساٍٚ إٔ ٜطزٙ ٜٚكٓع٘ بأْ٘ مل ٜأت إيِٝٗ َػرلا ٫ٚ عسٚا , ٚيهٔ ايؿت٢ أقط ع٢ً ا

ٚأقبٌ ع٢ً عٓذل٠ ؾاٖطا ضق٘, ؾًِ جيس عٓذل٠ َؿطا َٔ َٛادٗت٘, ٚيهٓ٘ انتؿ٢ بايسؾاع عٔ ْؿػ٘ زٕٚ إٔ ٜكٝب بػطاّ بػ٤ٛ.

ظطح عٓذل٠ , ؾكاٍ   بػطاّ َؿتدطا بٌ د٦ت أطًب  ؼي شضاع٘ , ؾكاٍ يبػطاّ أمل تهتـاقتكط عٓذل٠ ع٢ً ايسؾاع عٔ ْؿػ٘ ؾكؽي, ػيا أز٣ ؾطس٘ 

ع٢ً غٓإ ضقٞ ضأغو ٭عٛز ب٘

:غياشا انتؿ٢ عٓذل٠ باغيساؾع١ عٔ ْؿػ٘ ٚمل ٜكه٢ ع٢ً بػطاّ؟ ٚنٝـ اْٗعّ بػطاّ ؼي اغيط٠ ا٭ٚزي؟8ؽ

 ًَو عٓذل٠ غهب٘, ٚمل حيب قتٌ بػطاّ ٚعب١ً َك١ُٝ ؼي بين ؾٝبإ , ٚمل ٜٚطغب إٔ ٜعٛز إزي عبؼ زٕٚ إٔ ٜط٣ عب١ً ؾٝعتصض شلا ٜٚطًب عؿٖٛا

عٓذل٠ إٔ ٜسؾع ايؿت٢ بعز ضق٘, ؾػكؽي ع٢ً ا٭ضض ٚٚقـ عٓذل٠ ع٢ً ضأغ٘ بػٝؿ٘ . ؾٓـيط إيٝ٘ بػطاّ غانٓا ٜتٛقع طع١ٓ  أثٓا٤ اغيباضظ٠ اغتطاع

ْاؾص٠ ؼي قسضٙ أٚ نطب١ تكطع ضأغ٘ ؾتكهٞ عًٝ٘. ٚيهٔ عٓذل٠ تطن٘ ٚقاٍ ي٘ قِ اغتأْـ قتايو إشا ؾ٦ت.

قتاٍ بػطاّ يعٓذل٠؟:َا ايصٟ زؾع بػطاّ ٫غت٦ٓاف ايكتاٍ ضغِ ٖعضيت٘؟ َا غبب 9ؽ

قاّ بػطاّ جيُع ْؿػ٘ ٖٚٛ ساْل غانب ٜعٜسٙ اـذٌ ع٢ً ايٓعاٍ .

ٜسؾع بػطاّ يكتاٍ عٓذل٠ ٭ْ٘ ٜـئ بإٔ عٓذل٠ ٖٛ اؿادع بٝٓ٘ ٚبري ايٛقٍٛ يعب١ً ؾًٛ قتً٘ ؾػٛف ٜتعٚز َٔ عب١ً.

:مبٳ ؾػط بػطاّ عؿٛ  عٓذل٠ عٓ٘ ؟10ؽ

ٜؿتدط بري ايعطب بأْ٘ عؿا عٔ بػطاّ ٚأشي٘, ٚيهٔ عٓذل٠ تطن٘ ٚقاٍ قِ ؾأنٌُ قتايو إشا ؾ٦ت.ؿئ بػطاّ إٔ عٓذل٠ عؿا عٓ٘ ٭ْ٘ ٜطٜس إٔ 

: نٝـ ناْت اغيٛاد١ٗ ايجا١ْٝ َع عٓذل٠ ؟ ٚنٝـ اْتٗت؟ٚمبٳ بطض بػطاّ ٖعضيٓ٘؟11ؽ

اْتٗت أٜها بٗعضي١ بػطاّ سٝح اغتطاع ناْت اغيٛاد١ٗ ايجا١ْٝ َجٌ ا٭ٚزي , حياٍٚ بػطاّ إٔ ٜكتٌ عٓذل٠ ٜٚهتؿٞ عٓذل٠ باغيساؾع١ عٔ ْؿػ٘, ٚ

بإٔ عٓذل٠ قس خسع٘ ٚأْ٘ اْٗعّ ٭ْ٘ ٜعطف  ٚ ٜط٣ بػطاّعٓذل٠ إٔ ٜسؾع٘ عٔ ؾطغ٘ ٚقاٍ أٜػطى إٔ أقطع ضأغو ست٢ ٫ أؾتدط بإش٫يو أَاّ ايعطب.

ع٢ً عٓذل٠.بإٔ عٓذل٠ ٫ ٜطٜس قتً٘ , ٚيٛ عطف بإٔ عٓذل٠ حيطم ع٢ً قتً٘ ٫غتُات ؼي ايكتاٍ ؾاغتطاع إٔ ٜكهٞ 

 بػرل يػاْ٘. ؾًُاشا؟: ٜط٣ عٓذل٠ إٔ بػطاّ ٜٓطل 12ؽ

ٚابٓ٘٭ٕ بػطاّ نإ ٜكٍٛ  ْؿؼ َا نإ ٜطززٙ عُطٚ بٔ َايو , بإٔ عٓذل٠ ٜطٜس إٔ ٜتؿطف بايعٚاز َٔ اب١ٓ َايو اب١ٓ قطاز, ؾه٬ عٔ ضؾض َايو 

عب١ً ي٘. ظٚاز

٠؟: غياشا ضؾض بػطاّ اغت٦ٓاف ايكتاٍ؟ َٚاشا ؾعٌ عٓذل13ؽ

ضؾض بػطاّ اغت٦ٓاف ايكتاٍ , ٚقاٍ َٓهػطا أتطٜس إٔ ٜػدط ايٓاؽ َين , ؾٝكٛيٕٛ أْو عؿٛت عين َطتري ثِ أغتأْـ قتايو.

ٖٚٓا أَط عٓذل٠ أخاٙ ؾٝبٛب بإٔ ٜؿس ٚثام أغرلٙ, ؾأغطع ؾٝبٛب ؾؿس ٜسٜ٘ ٚقسَٝ٘ باؿباٍ.

: َٔ أٜٔ عطف ايعبس تًو ايكك١؟ َٚاشا ؾعٌ قٝؼ بعسَا زلعٗا؟ 14ؽ

زلعٗا ايعبس َٔ ؾٝبٛب, ٚعٓسَا زلعٗا قٝؼ أَط ايعبس ؼي عبؼ إٔ ٜػرل أَاَِٗ يٝأخصِٖ إزي سٝح ٜكِٝ عٓذل٠ .

: نٝـ اغتكبٌ عٓذل٠ قٝؼ بٔ َػعٛز؟ 15ؽ

ضسب عٓذل٠ بكٝؼ بٔ َػعٛز , ٚأزخً٘ إزي خ١ُٝ ابٓ٘ ٚقاٍ ي٘ بإٔ حيٌ ٚثاق٘ بٓؿػ٘, ٚتطنُٗا يٝعطف قٝؼ َا سسخ 

 اّ قٝؼ بٔ َػعٛز يعٓذل٠؟:َا َـياٖط إنط16ؽ 

 َسٸ إيٝ٘ ٜسٙ ؾانطا ٚقاٍ ي٘ أؼب إٔ تهٕٛ نٝؿٞ؟ ؾكبٌ عٓذل٠ ٚغاض اؾُٝع إزي سٝح َٓاظٍ قٝؼ بٔ َػعٛز, ٚأَط قٝؼ بإٔ تعس ٚي١ُٝ عـي١ُٝ

يًهٝـ ايهطِٜ.
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َطازؾٗاايه١ًَُطازؾٗاايه١ًُ

ؼاشض

ٜؿب

َتذُٗا

أغيت بِٗ ْاظي١

تـسأزأ

اؾعع

قطٜـع

ثهًت٘

ضٜطأغا

ٜتعكبٕٛ

تأَٔ× ؽاف 

ٜٓؿأ

عابؼ ايٛد٘

أقابِٗ َهطٚٙ

 تسسطز

ايكدل× اـٛف ٚايهعـ 

ططٜض ع٢ً ا٭ضض

 ؾكست٘

ع٬َات ٬ََٚض ايٛد٘

ٜتتبعٕٛ

سلًت٘

ػع

٥٫صّا

ٜٛغـٌ

ايؿ٠٬

تتهبـس

أٚثل

غط٠

طاٚي٘

َػرلّا

ضزا٩ٙ ز ؾٹُاٍ

تكطع

٫د٦ّا ٚقتُّٝا

 ٜتعُل

ايكشطا٤ )ز( ايؿًٛات

تتٛغؽي

ِّس أق

 غؿ١ً

باضاٙ َٚاطً٘

َعتسّٜا

ايػ٪اٍ ا٭ٍٚ

: ــ  اخذل اٱداب١ اغيٓاغب١ ػيا بري ايكٛغري ؽ: 

ــ عطف قٝؼ بٔ َػعٛز َهإ ٚيسٙ َٔ  ) ؾٝبٛب ــ عُطٚ بٔ َايو ــ اسس ايعبٝس (     

عٛز ــ  نإ بػطاّ ) ا٫بٔ ا٭ندل  ــ ا٫بٔ ا٭قػط ــ ا٫بٔ ايٛسٝس (    يكٝؼ بٔ َػ    

ٜتعكبٕٛ بػطاّ ؟بٓٛ ؾٝبإ  خطز شا )ب( غيا

)ز( غيا ضز قٝؼ عُطٚ بين َايو؟ ٚع٬ّ ٣ْٛ بعس ايعٛز٠ إزي ايكب١ًٝ ؟

)ز( َطت تطب١ٝ بػطاّ سيطسًتري كتًؿتري . ٚنشُٗا َبٝٓا أثط شيو ؾٝ٘ .

( َا َٛقـ عٓذل٠ َٔ بػطاّ ؟ ٚغيا ضؾض قتً٘ ؟ـ )ٖ

 ٪اٍ ايجاْٞ ػاي

 :ٌ عباض٠ ػيا ًٜٞ َٔ قا٥ٌ ن  أ  (

..................  ــــ أبؿطٚا بػ١َ٬ بػطاّ ..................           ــــ أٚ قتٌ عٓذل٠ ..................     ــــ أَا نؿاى إٔ دطست عٓذل٠ ..  

يعٓذل٠ ؟  ٠ بػطاّ َا غط عساٚ -ب 

ٚع٬ ّ ٜسٍ ٖصا اٱسػاؽ ؟  عٓذل٠ ؟ دـ ( سياشا أسؼ ا٭ب سري عًِ غطٚز ابٓ٘ غي٬قا٠

ب ( َٔ ايؿاضؽ اغيدٝـ ؟ َٚٔ ا٫بٔ ايص٣ ؽاف عًٝ٘ أَ٘ ؟ ٚغياشا ؟

دـ ( ٚنض زٚاؾع ايكتاٍ ْٚتٝذت٘ .

  َٛاؾك١ َايو بٔ قطاز ع٢ً تعٜٚر ابٓت٘ َٔ عٓذل٠ بعسَا ضؾه٘. ــ  1ز  ( عًٌ غيا ٢ًٜ : 

قطاض ايؿت٢ ايعبػ٢ ع٢ً إٔ ٜكسّ إزي عب١ً أغ٢ً اغيٗٛض .إ ــ  2  

 أ  ( اخذل اٱداب١ ايكشٝش١ ػيا بري ا٭قٛاؽ :

ـــ سطم عٓذل٠ ع٢ً سٝا٠ بػطاّ ) خٛؾا َٓ٘ ــ خٛؾا َٔ أبٝ٘ ــ خٛؾا ع٢ً عب١ً (                      ايؿاضؽ اغيدٝـ : ) بػطاّ ـ عُطٚ ـ عٓذل٠ ( .ـــ      

 ا نإ قٝؼ بٔ َػعٛز عٓٝؿا َع عُطٚ بٔ َايو غياش ) ب ( 

ف٧ عٓذل٠ ٭ضض ب٢ٓ ؾٝبإ  ـــ         دـ ( عًٌ : خطٚز قٝؼ بٔ َػعٛز ؾ٢ أًٖ٘ يًشام بابٓ٘ . ) 
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 َا ايصٟ قطض قٝؼ بٔ َػعٛز إٔ ٜؿعً٘ بعس ايعٛز٠؟ ٚغياشا؟ ) ز ( 

ًٝ٘ ايعباض٠ ايػابك١؟)ٚناْٛا ٜػطعٕٛ ِٖٚ ٜتعكبٕٛ آثاض بػطاّ( َا ايصٟ تسٍ ع ) ٖـ ( 

( َا ايصٟ دعٌ بػطاَا ٜتشُؼ يكتاٍ عٓذل٠ ؟ ٚغياشا ؽٛف أًٖ٘ َٔ ٖصا ايًكا٤ ؟ٚ  )

 ( عًٌ غيا ٜأتٞ :ظ  ) 

قطاض قٝؼ بطز دٛاضٙ عٔ آٍ قطاز . -2     يكب عٓذل٠ بايؿاضؽ ايٓبٌٝ  -1

 : نٝـ أقاّ عٓذل٠ ؼي بين ؾٝبإ ؟ َٚا َٛقـ قٝؼ بٔ َػعٛز َٓ٘ ؟ 1ؽ

أقاّ عٓذل٠ ؼي بين ؾٝبإ َهطَّا َٓعُّا سٝح نإ قٝؼ بٔ َػعٛز ٜٓكطٙ ٜٚكِٝ سذت٘ ٜٚٓكطٙ ع٢ً َايو بٔ قطاز . 

: غياشا مل ٜػتطع َايو بٔ قطاز إٔ ٜطز عٓذل٠ عٔ خطب١ عب١ً ؟ 2ؽ

٭ٕ َايو بٔ قطاز قس ًَهٗا أَطٖا عٝح ؽتاض َٔ ؼب٘ ٚقس اختاضت عٓذل٠ 

 َايو َٔ أبٝ٘ إٔ ٜػايٞ ؼي َٗط عب١ً َٔ عٓذل٠ ؟ : غياشا طًب عُطٚ بٔ 3ؽ

ست٢ ٫ ٜػتطٝع عٓذل٠ ؼي تكسِٜ َا ٜطًب َٓ٘ . 

 : َا اغيٗط ايصٟ طًب٘ عُطٚ بٔ َايو َٔ عٓذل٠ ؟ 4ؽ

ٖٛ إٔ ٜسؾع َٗط عب١ً أيؿّا َٔ ايٓٛم ايعكاؾرل َجًُا نإ عُاض٠ غٝسؾعٗا 

 يو ؟: غياشا اْسٖـ قٝؼ بٔ َػعٛز َٔ طًب عُطٚ بٔ َا 5ؽ

٭ٕ قٝؼ ٜعًِ إٔ ايٓٛم ايعكاؾرل ٫ ضيتًهٗا أسس غرل ايٓعُإ ٚإٔ عٓذل٠ ٫ ٜكسض ع٢ً زؾع أيـ ْاق١ َٔ ايٓٛم ايعكاؾرل . 

 : غياشا ٚاؾل عٓذل٠ ع٢ً َا طًب٘ َٓ٘ عُطٚ بٔ َايو ؟ 6ؽ

١ً .أ٫ّٚ: غيها١ْ عب١ً عٓسٙ .ثاّْٝا: ٭ْ٘ ٫ ٜطن٢ إٔ تتشسخ ايكبا٥ٌ بعذعٙ ؼي زؾع َٗط عب

: َا ايصٟ قاي٘ عٓذل٠ يكٝؼ بٔ َػعٛز بعس إٔ ٚاؾل ع٢ً َٗط عب١ً ؟ 7ؽ 

ئ أعاٚز عُٞ ؼي سهُ٘ ٚئ أعٛز إزي طًب عب١ً إ٫ إشا نإ َا ٜطًب َٔ اغيٗط ؼي ٜسٟ 

 : غياشا اػ٘ عٓذل٠ إزي أضض ايعطام ؟ 8ؽ

يٝأتٞ بايٓٛم ايعكاؾرل . 

 قبٌ إٔ ٜٓطًل مٛ أضض ايعطام ؟ : غياشا َط عٓذل٠ ع٢ً بٝت َايو بٔ قطاز 9ؽ

يٝٛزع عب١ً .

  : مب ٚعست عب١ً عٓذل٠ عٓسَا شٖب يٝٛزعٗا َٚاشا نإ ضز عٓذل٠ ؟ 10ؽ 

ٚعست٘ بأْٗا غٛف تٓتـيطٙ َُٗا طايت غٝبت٘ , قاٍ شلا غٛف أسؿفي نًُتو ٖصٙ ؼي غٜٛسا٤ قًيب , ؾتهٕٛ اغيداطط أؾ٢ٗ ا٭َٛض إزي ْؿػٞ .

  ١ يعٓذل٠ ٖٚٛ َتذ٘ إزي أضض ايعطام ؟: َا ايصٟ أعطت٘ عبً 11ؽ

أعطت٘ شي١ُٝ ناْت َٓص ايكبا ؼي ق٬زتٗا )عكسٖا( . 

 : َا ايصٟ قاي٘ عٓذل٠ يعب١ً بعس إٔ أعطت٘ ايت١ُُٝ ؟ 12ؽ

قبٌ عٓذل٠ ايت١ُُٝ ثِ قاٍ شلا "ئ ٜكٝبين ؾط َازاَت ٖصٙ ايت١ُُٝ َعٞ " .
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َطازؾٗا ايه١ًُ َطازؾٗا ايه١ًُ

ٜكِٝ سذت٘

حيذب٘

ًَٖهٗا أَطٖا

سا٬ّ٥

٫ ٜؿتأ

ساْكّا

أغتٌ

ٜٓكطٙ ٜٚكـ ؼي قؿ٘

 ضيٓع٘ َٔ ض٩ٜتٗا

أعطاٖا سط١ٜ ا٫ختٝاض

َاْعّا

٫ ٜعاٍ

غانبّا

 أْتعع

ػبٗين 

جيطعين

عطز ع٢ً

غٜٛسا٤ ايكًب

ق٬زتٗا

شي١ُٝ

تًكاْٞ سيا أنطٙ

ٜػكٝين باٱنطاٙ

َط ٚتٛد٘ , َاٍ

سب١ ايكًب

 عكسٖا ز ق٥٬س

ايعٓل يسؾع اؿػس أٚ اؿٹطٵظ)ز( شيا٥ِ َا ٜعًل ؼي

ايػ٪اٍ ا٭ٍٚ

َٔ قا٥ٌ نٌ عباض ػيا ًٜٞ : ــ صأ  ط

.............ــ إْو ٫ظيت ػابٗين ؼي فًػٞ ...............   ـــ غٛف أْتـيطى ست٢ تعٛز ...................   ـــ ئ أضن٢ بػرلٙ َٗطا يعب١ً ..

خت٘؟ َٚا َٛقـ قٝؼ ٚعٓذل٠؟طبص َا اغيٗط ايصٟ طًب٘ عُطٚ ٭

 طزص ػًت سه١ُ َايو ؼي َٛقـ ايتػابل عًٞ ايعٚاز َٔ عب١ً. اؾطح شيو. 

ص نػب عٓذل٠ َٔ َٛقؿ٘ َع بػطاّ َها١ْ عاي١ٝ ٖٝأت ي٘ إٔ حيكل َا أضاز. ْاقـ شيو.زط

ايػ٪اٍ ايجاْٞ

) ا ( اخذل اٱداب١ اغيٓاغب١ يهٌ ػيا ًٜٞ ػيا بري ايكٛغري : ــ 

ــــ  أعطت عب١ً يعٓذل٠ ) عكسا ــ شي١ُٝ ــ خاشيا (                         إ اغيٗط ايصٟ قبً٘ عٓذل٠ ) أيؿا ــ َا١٥ ــ أيؿري ( َٔ ايٓٛم ايعكاؾرل نـــ     

ب( َا َٛقـ قٝؼ بين َػعٛز َٔ عٓذل٠ ؟ ٚغيا نإ عُطٚ غانبا ؟)

؟ )ز( نٝـ غدط عُطٚ َٔ عٓذل٠ ؟ َٚا َٛقـ عٓذل٠ َٔ غدطٜت٘ 

 )ز( سيا سهِ عُطٚ ؼي أَط اغيٗط ؟ َٚا ٖسؾ٘ َٔ شيو ؟  

( َا َٛقـ َايو َٔ سهِ ابٓ٘ ؟ ٚنٝـ أثبت عٓذل٠ أْ٘ دسٜط بعب١ً ؟ـ)ٖ 

)ٚ( َاشا قايت عب١ً يعٓذل٠ قبٌ ضسًٝ٘ ؟ َٚا ٖسٜتٗا ي٘ ؟  

)ظ( إزي أٜٔ اْطًل عٓذل٠ ؟ ٚغياشا ؟ 

ت ايٓٛم ايعكاؾرل ؟:غياشا خطز عٓذل٠إزي ايعطام؟ ٚ َا قؿا1ؽ

 –طٝب١ ا٭يبإ نايبكط  –خؿٝؿ١ نايػع٫ٕ  –يٝطًب ايٓٛم ايعكاؾرل ايت٢ ناْت عٓس ايٓعُإ َٗطا يعب١ً , ٚقؿاتٗا أْٗا  بٝها٤ َجٌ ٚعٍٛ اؾباٍ 
طٝب١ ايًشِ ناؿ٬ُٕ –س٠ًٛ اغيٓـيط ناغيٗا "ايبكط ايٛسؿٞ" 

٠ ٖٚٛ ؼي ططٜك١ إزي أضض ايعطام ؟: َٚا ايكٛض٠ اييت ناْت تتُجٌ ي٘ ؟ٚ مب ؾعط عٓذل2ؽ

ػؿط ٚناْت تتُجٌ ي٘ قٛض٠ عب١ً ؼي غرلٙ , ؾهإ ٜتدٌٝ بػُاتٗا ْٚـيطاتٗا تذلزز ؼي قًب٘ نأْٗا ا٭غا٢ْ ايت٢ ؼسٚ غرلٙ ٚتككط عًٝ٘ َػاؾ١ اي 

ٚسسٜج٘ إشا دًؼ إزي ؾٝبٛب .ٚ نإ ٜؿعط بػعاز٠ايطٌٜٛ نإ ٜك٣ٛ بٗا ْؿػ٘  إشا تعب ٜٚػص٣ بٗا ضٚس٘ إشا آغي٘ اؾٛع  ٚجيعًٗا زلطٙ إشا ؾطب اـُط 
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ندل٣  , ٚؾعط أْ٘ ٜكتشِ فسا دسٜسا ٜػُٛ ب٘  إزي اؿبٝب١ ايت٢ ٫ ٜط٣ ؾ٢ اؿٝا٠ ؾ٦ٝا ٜػتشل إٔ حيطم عًٝ٘ إ٫ سبٗا , ؾكس ناْت ٖصٙ  

  ١ُ ؾُٝت٤ًٞ ق٠ٛاغيداطط٠ أسب إيٝ٘ ٭ْ٘ غٝشكل بٗا َٗط عب١ً , ؾهإ ٜطزز نًُاتٗا ٖٚٞ تٛزع٘ , ًُٜٚؼ ايتُٝ

 نإ ًُٜؼ بهؿ٘ َٛنع ايت١ُُٝ ؟ سري: َا ؾعٛض عٓذل٠  3ؽ

.نإ ٜؿعط نإٔ ضٚسّا ٜػط٣ ؾٝ٘ ؾٝٗعٙ ٚضيً٪ٙ ق٠ٛ

: قٛض ايػطٚض يعٓذل٠ أْ٘ ٜػتطٝع إٔ ٜؿعٌ اغيػتشٌٝ ٚيهٓ٘ ؾؿٌ . ٚنض شيو .4ؽ

يطعٝإ ب٘ ٚأضغًٛا إزي ايٓعُإ , ؾذا٤ اغيًو بهتٝب١ َٔ ايؿطغإأقبٌ عٓذل٠ ع٢ً َطاعٞ ايٓعُإ ٚأخص اٱبٌ ٚقاض َػطعا مٛ ايكشطا٤ ؾأسؼ ا

 ٚأزضنٛا عٓذل٠ ٚأساطٛا ب٘ ٚبايٓٛم , ؾهاْت َعطن١ ٖا١ً٥ بري ؾاضؽ َػتبػٌ ٚدٝـ نبرل , ؾأخص ٜكاتًِٗ ست٢ أْككـ ضق٘ ٚؼطِ غٝؿ٘ ٚنجطت

دطاس٘ ؾػكؽي ع٢ً ا٭ضض , ٚظيٌ إزي )اؿرل٠( بري اغيٛت ٚاؿٝا٠ 

 قـ ؾٝبٛب عٓسَا ضأ٣ عٓذل٠ ٜكاتٌ دٝـ ايٓعُإ ؟: َا 5َٛؽ

ري مل ٜػتطع ؾٝبٛب إٔ ٜٓكطٙ ٚعذع عٔ ايٛقٍٛ إيٝ٘ إش نإ اغيٛت حيٍٛ بُٝٓٗا ٚضأ٣ ايػٝٛف تًُع ٚايطَاح تتعاْل ؾ٢ َعطن١ َطٚع١ , ؾاْسؽ ب

طٜاح عا٥سا إزي اؿذاظ  .ايكدٛض ٜطقب ايكتاٍ َٔ بعٝس , ٚغيا ضأ٣ عٓذل٠ ٜػكؽي َٔ ؾٛم دٛازٙ قطٜعا  أطًل غاقٝ٘ يً

: َا َكرل عٓذل٠ ؟ َِٚ نإ ٜتٛدع ؟ ٚغياشا؟َٚا َٛقؿ٘ َٔ ايٓذّٛ ؟ َٚا ايص٣ نإ ٜكٜٛ٘ ؟6ؽ

, ٚأقاّ ؾٝ٘ يٝايٞ ط١ًٜٛ , ٚنإ ٜتٛدع َٔ دطاح دػُ٘ بػبب ايكتاٍ , ٚدطاح قًب٘ ٭ْ٘ ؾؿٌ ؼي إٔ حيٛظ َٗط عب١ً ,ٚ إسػاغ٘ أيك٢ ب٘  ؼي ايػذٔ

ٝٓ٘ ٚبٝٓٗا  إزي ا٭بس .ٚ نإ ٜٓـيط إزي ايٓذّٛ َٔ بري قهبإ اؿسٜس ؾٝٓادٝٗا ٜٚط٣ ؾٝٗا قٛض٠ عب١ً ٜٚػتعٝس ْـيطاتٗا ٚبػُا تٗا أْ٘ قس سٌٝ ب 

ق٠ٛ .ٜٚػُع أقسا٤ قٛت عب١ً ٜٚطغٌ ع٢ً ؾعاعٗا ؼٝات ٜا٥ؼ يعًٗا تكٌ إيٝٗا ٚنإ نًُا ضأ٣ شي١ُٝ عب١ً ع٢ً شضاع٘ عاز ا٭ٌَ إيٝ٘ ؾُٮ قًب٘ 

ًٌ: نإ ايٓعُإ ؾسٜس ايؿٛم يًكا٤ عٓذل٠ .: ع7ؽ

ْت تًو  ٭ْ٘ نإ ٜطٜس ض١ٜ٩ شاى ايطدٌ ايصٟ دا٤ ٚسسٙ غاظٜا ٚزؾع٘ ايٓشؼ أٚ ايػطٚض إزي إٔ ٜطًب اغيػتشٌٝ ٚجيط٤ٚ  ع٢ً اغتباس١ ظياٙ , ؾكس نا

 أٍٚ َط٠ ٜكسّ ضدٌ َٔ ايعطب ع٢ً غاض٠ َجًٗا ٖٚٛ ٚسسٙ.

ٌٳ عٓذل٠ ع٢ً اغي 8ؽ  ًو ايٓعُإ ؟: نٝـ ُأزٵخٹ

ٌٳ ٖٚٛ َكٝس ؼي غ٬غً٘ سٝح نإ ؾٝٛر بهط ٚتػًب جيًػٕٛ سٍٛ فًؼ اغيًو ُأزٵخٹ

 : قـ فًؼ اغيًو ايٓعُإ . ثِ بري َٛقؿ٘ عٓسَا أزخٌ عٓذل٠ عًٝ٘.9ؽ

يعٕٝٛ مٛ عٓذل٠ ٖٚٛ زاخٌ حيذٌنإ اغيًو دايػا ٚسٛي٘ ؾٝٛر بهط ٚتػًب , ٚأزخٌ عٓذل٠ عًِٝٗ َكٝسا بايػ٬غٌ َتػرل ايًٕٛ ََُٗٛا , ؾاضتؿعت ا 

ايكٝٛز ٚيْٛ٘ سا٥ٌ ٚنإ ايػهب بازٜا ع٢ً ٚدٛٙ ايكّٛ , ٚاغيًو حياٍٚ إٔ ضيػو غهب٘ ست٢ ٜػُع قٍٛ أغرلٙ قبٌ إٔ ٜٛقع ب٘ ايعكاب . ؾ٢

: َاشا قاٍ اغيًو يعٓذل٠ ؟ ٚمبٳ ضز عٓذل٠ ؟ ٚع٬ّ ٜسٍ ؟10ؽ

أْا أغرلى ٚتطاْٞ أَاّ عٝٓٝو. ؾكاٍ : أسػبو عبسا ٖاضبا , ؾكاٍ عٓذل٠ : إصيا ايعبس غرلٟ , ؾكاٍ  غأٍ اغيًو عٓذل٠ : َٔ أْت أٜٗا ايبا٥ؼ ؟ ؾكاٍ :

قس د٦ت إزي : أَا تعطف َا ؾعًت , ؾكاٍ عٓذل٠ : ٌٖٚ تطاْٞ أَاَو ضد٬  ٜتدبؽي ؾ٢ اؾٕٓٛ ؾكاٍ ايٓعُإ إْو ضدٌ بري اؾٕٓٛ ٚاؿُل  , قاٍ عٓذل٠ :

ٛق٘ ايعكاؾرل. ٜٚسٍ ٖصا ع٢ً ؾذاع١ عٓذل٠ ٚدطأت٘ ٚعسّ خٛؾ٘ َٔ عكاب اغيًو . ظي٢ ايٓعُإ ٭غتام أيؿا َٔ ْ

 : مب ٖسز ايٓعُإ عٓذل٠ ؟ ٚمب ضز عٓذل٠ ؟َٚا أثط شيو ع٢ً اغيًو؟11ؽ

ز عًٝو ضزا سيجًٖ٘سزٙ بكطع أعها٥٘ ٚايكصف ب٘ إزي سٝح ٜٓبػ٢ غيجً٘ إٔ ًٜك٢ , ؾطز عٓذل٠ قا٬٥ : نؿهـ غهبو أٜٗا اغيًو , ؾًػت تأَٔ َج٢ً إٔ ٜط

, نٝـ أخؿ٢ تٗسٜسى ٚأْا ؾ٢ ٜسى ٚنٝـ تٗسز ضد٬ ٜطغـ ؾ٢ ا٭غ٬ٍ  ٚإ٢ْ ٭عذب َٔ تٗسٜسى ,ٚيٛ ؾ٦ت إٔ أضز عًٝو ق٫ٛ سيجً٘ يهإ فاٍ 

ايكٍٛ َتػعا , ؾٌٗ ضيٓع٢ٓ َاْع إٔ أضنب ايٛعط ؾ٢ اـطاب َعو ٚأْا ٜا٥ؼ َٔ اؿٝا٠؟ ؾتػرل ٚد٘ اغيًو ٚقاٍ يل دط٨.

  اؾتدط عٓذل٠ بٓؿػ٘ أَاّ اغيًو ٚنض. شيو. ٚمبٳ ضز اغيًو عًٝ٘ ؟ :12ؽ



69

ب ا٭غس قاٍ عٓذل٠ يًًُو :إ٢ْ َػرل دا٤ ٜطًب عٓسى ايػ١ُٝٓ , ؾكاٍ اغيًو : أيو ثأض عٓس٣ ؟ؾكاٍ عٓذل٠:  إصيا د٦ت أطًب ْٛقو ايعكاؾرل نُا ٜطً

ل .ؾطٜػت٘ ,ؾكاٍ اغيًو غاخطا إْ٘ ؾدط أدٛف , بٌ د٦ت نُا جي٤ٞ يل أظي

 : مب ضز عٓذل٠ ع٢ً ايٓعُإ عٓسَا أتُٗ٘ بأْ٘ يل ؟13ؽ

ايؿٝٛر غ٣ٛ  قاٍ ي٘ : إٕ َا ؾعًت٘ ٖٛ َا ٜؿعً٘ ايعطب طيٝعا , ؾايعطب ٜػعٕٚ بعهِٗ بعها ٜٚػًبٕٛ ٜٚأغطٕٚ , ؾُا أْا أٜٗا اغيًو َٚا أْت َٚا ٖ٪٤٫

ٚإشا مل ٜهٔ ٖ٪٤٫ طيٝعا يكٛقا  ؾإشا نٓت أْا يل ؾأْتِ طيٝعا يكٛم ٭ْين عطب ٚنًِٗ ٜػًب ٜٚػعٚ , يػت بايًل أٜٗا اغيًو إشا مل تهٔ أْت يكا 

 ؾعًت َا تؿعًْٛ٘ طيٝعا .

: َٔ أْت أٜٗا ا٭غٛز إشا مل تهٔ عبسا آبكا ؟ مبٳ ضز عٓذل٠ ع٢ً ٖصا ايكٍٛ ؟14ؽ

يؿٝٛر ٜتها٤يٕٛ ؼي أْؿػِٗ, أْا عٓذل٠ بٔ ؾساز قاٍ : َا زَت قس شنطت غٛازٟ ؾاعًِ َا ضيً٪ى ؾععا ٚضعبا , ثِ تها٤ٍ ؼي ْؿػو ٚادعٌ ٖ٪٤٫ ا 

ؾاؾهط َٓاٙ ع٢ً اْو اغتطعت إٔ تأغط عٓذل٠ ايصٟ زلعت عٓ٘ ٚعطؾت َٔ ٖٛ إْو زلعت ايهجرل َٔ خدل٣ ؾ٬ ساد١ ب٢ إزي إٔ أقل عًٝو سسٜج٢ .

ِٳ ضز عٓذل٠ ؟15ؽ : مل ٜكسم اغيًو إٔ أغرلٙ ٖٛ عٓذل٠ بٔ ؾساز ٚاتُٗ٘ بايهصب . ؾب

ٖصا خطأ َٓو أٜٗا اغيًو , ؾُا ايصٟ ٜسؾعين إٔ أزعٞ أْين عٓذل٠ أْا أعطف اْو تهطٙ ٖصا ا٫غِ ٚؼٌُ ي٘ ايعسا٠ٚ , ٚيكس نٓت أطُع ؼي  قاٍ ي٘ :

ب غٝؿ٘عؿٛى يٛ نٓت أسس قعايٝو ايعطب ؾكس نٓت دسٜطا إٔ تعؿٛ ع٢ٓ  إعذابا سيا ضأٜت َٔ ب٢٥٬  ٚتتدصْٞ َٔ أعٛاْو ٚيهٓو تعًِ إٔ عٓذل٠ ٫ ٜٗ

إ٫ يعبؼ ٫ٚ ٜطُع ؾ٢ عؿٛ ًَو حيٌُ ي٘ شنط٣ َٛاقع أٚقع ؾٝٗا بطعاٜاٙ ٚسًؿا٥٘.

 : اؾتدط عٓذل٠ بػعٚات٘ ٖٛ ٚقَٛ٘ نس اغيًو ٚسًؿا٥٘ . ٚنض َبٝٓا ضز اغيًو.16ؽ

ٛاؾًو  ؾ٢ اؿذٝر , ٚنٓت نِ نإ يكَٛٞ َٔ تاضات عٓسى  ٚع٢ً سًؿا٥و نِ ْعيٓا أضض ط٤ٞٝ ٚأخصْا َٓٗا ايػٓا٥ِ , ٚنِ ٖذُٓا ع٢ً ق:  قاٍ عٓذل٠

: أتؿدط عًٞ ٚتباٖٞ بكتايٞ ٚأْت ؼي فًػٞ , يكس ؾكاٍ اغيًوأْا ؼي قسض ايهتا٥ب أؾتت اؾُٛع ٚأسٛظ ايػٓا٥ِ ٚنِ قتًت َٔ ؾذعاْو بسٕٚ ضظي٘ .

نٓت أضٜسى ٭عاقبو أٜٗا ايؿكٞ , أيٝػت عبؼ ايّٝٛ َٔ سًؿا٥ٞ ؟ ؾُا غط ف٦ٝو إشا مل ٜهٔ ؼي ا٭َط غط .

"٫ بأؽ عًٝو ٜا عٓذل٠ , ؾإْٗا ؾًت٘ َين أغؿط يٞ"َت٢ قاٍ اغيًو شيو ؟ :17ؽ

: " أمل ٜعذلف بو ؾساز ابٓا ي٘ ؟ أمل تهٔ ي٫ٛ شيو عبس ؾساز ٚابٔ ظبٝب١ " ؾكاٍ عٓذل٠ : "أتأَٔ أٜٗا اغيًو إٔ أشنط أَو ٚأْت  عٓسَا قاٍ اغيًو يعٓذل٠

تصنط أَٞ , ؾاعتصض ي٘ اغيًو بٗصٙ اغيكٛي١ .

 ؿئ اغيًو ؼي عٓذل٠ ايهجرل َٔ ايـيٕٓٛ . ٚنض شيو . :18ؽ

أٚ أسسؿئ اغيًو إٔ عٓذل٠ يل دط٤ٟ , أٚ عبس ٖاضب , ٚضدٌ أظيل فٕٓٛ أٚ ضدٌ أغتأدطٙ أعسا٩ٙ يٝتشسثٛا ظطأت٘ ع٢ً اغيًو ؾٝكًٌ شيو َٔ قسضٙ, 

ايكعايٝو ايصٜٔ ططزتِٗ ايكبا٥ٌ , أٚ إٔ عبؼ أضغًت٘ يٝجرل َع٘ اؿطب . 

قطح عٓذل٠ يًٓعُإ بػبب ف٦ٝ٘ ؟ : نٝـ19ؽ

, بٌ قاٍ ي٘ : د٦ت أطًب َٗط عب١ً اب١ٓ عُٞ , ؾًكس أغ٢ً أبٖٛا اغيٗط ٚأْا سطٜل ع٢ً إٔ ٜهٕٛ َٗطٖا غايٝا , ٚمل أتعٛز إٔ أطًب ؾ٦ٝا َٔ أسس

آخص َا أضٜسٙ بايك٠ٛ ٚإشا َت أنٕٛ ػئ ٜكتًٕٛ ؼي اؿطٚب. تعٛزت إٔ

(  غياشا قاٍ عٓذل٠ ٖصٙ اغيكٛي١؟:)يٛ غرلى قاشلا أٜٗا اغيًو20ؽ

٭ٕ اغيًو قاٍ ي٘ يٛ طعٓو أسس ايؿطغإ طعٓ٘ قتًتو أَا نٓت ؽؿ٢ سعٕ عب١ً , ؾػهب عٓذل٠ ٚقاٍ ٖصٙ اغيكٛي١.

: طًب اغيًو َٔ عٓذل٠ إٔ حيسث٘ عٔ عب١ً . ؾُاشا قاٍ عٓذل٠ ؾٝٗا ؟21ؽ

٢ً عًٞ َٔ سٝاتٞ , أدٛز عٝاتٞ ضانٝا إشا ناْت سٝاتٞ تسؾع زَعا َٔ عٝٓٗا , قاٍ ي٘ : إٕ ازلٗا حيًٛ يٞ ست٢ إْين أسسخ ب٘ ْؿػٞ , إْٗا أغ

ٗا , ٚيٛ ت٪ْػين قٛضتٗا , ٜٚذلزز ْػِ سسٜجٗا ؼي أشْٞ , ٫ أعطف خرلا إ٫ َا تطناٙ ٫ٚ ؾطا إ٫ َا تطؾه٘ , اؾُاٍ عٓسٟ ٖٛ َا نإ ؾٝ٘ ؾب٘ َٓ

ٛ ْعيت يٞ ايػُا٤ ؾأَػهت لَٛٗا ٚأٖسٜتٗا إيٝٗا يهإ شيو أقٌ َٔ قسضٖا.ًَهت ا٭ضض نًٗا غيا نإ ؾٝٗا ؾ٤ٞ ٜهاؼي٤ ضناٖا , ٚي
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 : نإ ؿسٜح عٓذل٠ عٔ عب١ً أثطٙ ؼي اغيًو .  ٚنض شيو .22ؽ

 عٓذل٠.نإ اغيًو ٜػتُع إزي سسٜح عٓذل٠ عٔ عب١ً ٖٚٛ َٓسٖـ َٓبٗط , ؾكاٍ يعٓذل٠ إٕ قٛيو ٖصا ؾٝٗا أبًؼ َٔ ايؿعط ٚأطٝب أثطا , ٫ٕٚ اغيًو ي

 : نٝـ أنطّ اغيًو يعٓذل٠ ؟23ؽ

إٔ تعٛز يًٓٛم ايعكاؾرل , ؾكاٍ عٓذل٠ : إشٕ يؿهطتو أبسا ايسٖط . ؾكاٍ ايٓعُإ يطدٌ ٚاقـ عٓسٙ ٜػ٢ُ أبا اؿاضخ : خص َعو  أؼبقاٍ ي٘ : 

 ا اغيًو .عٓذل٠ إزي بٝتو ٚؾو قٝٛزٙ ؾٗٛ نٝؿٞ , ع٢ً إٔ أضانُا أٍٚ ايكباح , ؾكاٍ عٓذل٠ َتأثطا : يكس غُطتين أٜٗ

 َطازؾٗا ايه١ًُ َطازؾٗا ايه١ًُ

 ٚعٍٛ

 ٜػتام
 ث١ٝٓ

 أَهٸ٘

 اؾا١ُٖ

 سا٥ٌ
 سطٚض اشلذرل

 َػت٦ٝؼ

 أثدٓت٘ اؾطاح
 آبكّا

 اغيا٥ذ١

 حيذٌ
 دٝـ ؾب

 اٱٜٛإ

 ّ ٚعٌ ٖٚٛ تٝؼ اؾبٌ

 ٜػٛق٘
 َٓش٢ٓ )ز( ثٓاٜا

 آغي٘

 اغيكؿط٠ اغيٛسؿ١

 َتػرل
 ؾس٠ اؿط

 َػتُٝت

 اغيطاز أعذعت٘ ٚأنعؿت٘
 ٖاضبّا

 اغيهططب١

 ٜكؿع ؼي َؿٝ٘
 نجرل اؾًب١ , نبرل

 فًؼ ايعطف

 اغيج١ً

 أضبس ايٛد٘
 َأخٛش بـ

 ظٖٛ أدٛف

 ٜػض

 تكسح ايؿطض
 َؿض

 دطا٥طِٖ

 دسيت
 أدبٗو

 ؾًت١

 َػاضسو

 ؾست بٗا

 عطا٥ٓٗا

 ُ٘تؿٜٛ٘ خًكت٘ ٚدػ

ٝٸط  تػ
 َعذب بـ

 ؾدط ناشب

 ٜٓكل ٜٚكًٌ

 اغيطاز تؿتعٌ غٝـيّا
 َتشسخ

 ؾطٚضِٖ )ّ( دطٜط٠

 ٚقتًتقطعت 
 أقاضسو

 ٖؿ٠ٛ غرل َككٛز٠

 َطاعٝو

 بصيت٘ غرل عاب٧ باغيٛت

 )ّ( عطٜٔ ٖٚٛ بٝت ا٭غس

 ـــ٪اٍ ا٭ٍٚــــــــايػـ

 ) ا ( اخذل اٱداب١ اغيٓاغب١ ػيا بري ايكٛغري : ــ 

 غبب سعٕ عٓذل٠ ؼي ايػذٔ ) تكٝٝس سطٜت٘ ــ اؾطاح ٚ اٯ٫ّ ــ ؾكس عب١ً إزي ا٭بس (  ــ        

 ــ طًب ايٓعُإ َٔ عٓذل٠ ) ايعٛز٠ إزي ب٬زٙ ــ ا٫ْهُاّ ؾٝؿ٘ ــ ايصٖاب إزي ب٬ز ايؿطؽ (        

 َا غبب زخٍٛ عٓذل٠ ايػذٔ ؟ نٝـ سسخ شيو ؟ ) ب ( 

 َا ايص٣ نإ خيؿـ آ٫ّ عٓذل٠ ؼي غذٓ٘ ؟ ) ز ( 

 ٌٖ َهح عٓذل٠ ط٬ٜٛ ؼي غذٓ٘ ٖصا ؟ ٚغياشا ؟ ) ز ( 

 ٞاْـــــــ٪اٍ ايجـــــــايػ

 ) ا ( اْػب نٌ عباض٠ ػيا ًٜٞ إزي قا٥ًٗا : ــ

 ــ إْو اَط٩ بري اؾٕٓٛ ٚ اؿُاق١ ...................   ـــ  يػت أطًب غدطو ٚ يهين ٫ أبايٝ٘ ......................  

 ) ب ( َا ايصٟ نإ ٜ٪ْؼ عٓذل٠ ؼي غذٓ٘ ؟ 

 ) ز ( اتِٗ اغيًو عٓذل٠ بأْ٘ يل ؾُا ضز عٓذل٠ ؟                                   ) ز (  َا غبب ؾٛم ايٓعُإ ي٪١ٜ عٓذل٠ ؟



 
 

  71 
 

 

 
 

 : َاشا طًب ايٓعُإ َٔ عٓذل٠ ؟ ٚنٝـ تػرلت أسٛاٍ عٓذل٠ بعس شيو ؟1ؽ

, يكٞ  ز: طًب َٓ٘ إٔ ٜكهٞ عٓسٙ ؾذل٠ َٔ ايعَٔ ٜػاعسٙ ؾٝٗا ع٢ً أعسا٥٘ يٝػتعري بكٛت٘ ٚؾذاعت٘ ؼي سطٚب٘ , ٚقه٢ عٓذل٠ غٓري عٓس ايٓعُإ

 ؾٝٗا َها١ْ نبرل٠ مل ٜهٔ حيًِ بٗا , ٚساظ َٔ ايػ٢ٓ ٚاغياٍ َا مل ٜهٔ خيطط بباي٘ , ٚبًؼ َٔ اجملس َا مل ٜبًػ٘ غاز٠ ايكبا٥ٌ .

  : نٝـ ناْت ع٬ق١ عٓذل٠ ٚأبٞ اؿاضؽ ؟2ؽ

إ أبٛ اؿاضؽ ٜهططب يػُاع ؾعط عٓذل٠ قه٢ عٓذل٠ ٖصٙ ايػٓري ؼي دٛاض قسٜك٘ أبٞ اؿاضؽ قاسب ايٓعُإ, ٚقس أْؼ إيٝ٘ عٓذل٠ ٚأسب٘ , ٚن

 ٫ٜٚهاز خيًٛ َٓ٘ فًػ٘ إ٫ إشا غاض ؼي غع٠ٚ َٔ ايػعٚات, ؾإشا عاز نإ ٬ٜظَ٘ ؼي شٖاب٘ ٚإٜاب٘ ٚقباس٘ َٚػا٥٘ .

 :َا ايص٣ تصنطٙ عٓذل٠ أثٓا٤ إقاَت٘ عٓس ايٓعُإ؟ ٚغياشا مل ٜهٔ عٓذل٠ غعٝسا سيكاَ٘ ٚؾعط أْ٘ ٜعٝـ ؼي ضم؟3ؽ

اـاي١ٝ ٚنإ ٜط٣ قٛض٠ عب١ً ايت٢ ٖٚب شلا قًب٘ ٚ تصنط نٝـ ضسٌ َٔ ٚطٓ٘ ٜطًب َٗطٖا ايػازي ٚنٝـ زؾع٘ اؿب ايٝا٥ؼ إزي اقتشاّ  تصنط أٜاَ٘

,  ٜطِٖ َٔ قبٌاغيٗايو ست٢ دطؾت٘ اغيكازٜط ؾأقاّ باؿرل٠ ٖصٙ اغيس٠ ايط١ًٜٛ , ٚمل ٜهٔ غعٝسا ٭ْ٘ أقاّ َس٠ نبرل٠ ؼي " اؿرل٠ " ٜكاتٌ أقٛاَا مل 

َطغِ ٚحياضب أقٛاَا مل ٜهٔ بٝٓ٘ ٚبِٝٓٗ عسا٠ٚ , ساضب ؼي غبٌٝ ايٓعُإ ٚؼي غبٌٝ نػط٣ , ؾؿعط أْ٘ قس أقبض ضد٬ قٓاعت٘ غؿو ايسَا٤ , ٚأْ٘ 

قاط١  ع٢ً شيو ٫ٚ ٜػتطٝع اٱؾ٬ت َٓ٘, ؾُا نإ َكاَ٘ عٓس ايٓعُإ ٚقاضبت٘ ٭عسا٥٘ بأقٌ ؼي ْـيطٙ َٔ ايطم ٚايعبٛز١ٜ , ٚإٕ ناْت عبٛز١ٜ

 بعخطف اؿٝا٠ , ٚبسا ي٘ ضق٘ ا٭ٍٚ أٖٕٛ َٔ ٖصا ايطم ايصٟ ٜعٝؿ٘ .

  : غياشا أسؼ عٓذل٠ إٔ ضق٘ ا٭ٍٚ أٖٕٛ َٔ سٝات٘ عٓس ايٓعُإ ؟4ؽ

ٚقَٛٗا  ٭ْ٘ نإ ؼي قب١ًٝ عبؼ ٜػهب ٭ْ٘ عبس ؾساز ٚابٔ ظبٝب١, ٚيهٓ٘ نإ ٫ حياضب إ٫ يكَٛ٘ يه٢ حي٢ُ سطَِٗ ٜٚسؾع عِٓٗ ا٫ش٣ ٚحيُٞ عب١ً

ٜعطٝٗا , ٚحيٛظ ايػٓا٥ِ ٜٚتؿهٌ عًِٝٗ بٗا , ٜٚؿؿٞ ْؿػ٘ بإزضاى ايجأض َٔ عسٚٙ ست٢ ٜٗتـ اؾُٝع بازل٘ , ٚمل ٜهٔ حياضب َٔ أدٌ ا٭َٛاٍ اييت 

 ايٓعُإ ي٘ أدطا ع٢ً نطبات غٝؿ٘ , ؾؿٞ عبؼ نإ حياضب شلسف أَا عٓس ايٓعُإ ؾ٬ ٖسف ي٘ .

 ٍ َكاَ٘ عٓس ايٓعُإ ؟: نٝـ نإ ؾعٛض عٓذل٠ عٓسَا طا5ؽ

قبًٝت٘ , ٚنإ إشا خ٢ً إزي ْؿػ٘ ٖادت َؿاعطٙ ٚظازت أسعاْ٘ ست٢ دعًت ب٬ز اؿرل٠ تبسٚ قػرل٠ ؼي عٝٓٝ٘ , ٚؾعط إٔ أسؼ باغيًٌ ٚعاٚزت٘ شنط٣ 

 ٚاؾٛاٖط اييت اظزسِ بٗا بٝت٘ . ٖصٙ ايٓٛم ايعكاؾرل تجكً٘ ٚتكعسٙ ٚشيٓع٘ َٔ ايعٛز٠ إزي ٚطٓ٘ َٚٛطٔ غعازت٘  ؾٗاْت عٓسٙ ا٭َٛاٍ اييت أَتًهٗا

 : َاشا طًب عٓذل٠ َٔ ايٓعُإ ؟ َٚا َٛقـ ايٓعُإ َٔ طًب٘ ؟6ؽ

 ـُط .ز: طًب َٓ٘ إٔ ٜأشٕ ي٘ بايعٛز٠ إزي ٚطٓ٘ عبؼ , ٚيهٔ ايٓعُإ نإ ٜساؾع٘ ٜٚتُػو ب٘ ست٢ نام عٓذل٠ بصيو أؾس ايهٝل ؾعاز إقباي٘ ع٢ً ا

 ؟ ٚنٝـ غاعسٙ ؟: مل أؾؿل أبٛ اؿاضؽ ع٢ً عٓذل٠ 7ؽ

 أؾؿل عًٝ٘ ٭ْ٘ ٚدسٙ ؾسٜس اٱقباٍ ع٢ً ؾطب اـُط عٓسَا ضؾض ايٓعُإ طًب٘,ؾؿؿع )تٛغؽي( ي٘ عٓس اغيًو ست٢ ٚاؾل اغيًو ع٢ً ضسٌٝ عٓذل٠ 

 ,ؾاْتـيط عٓذل٠ بكًب خا٥ـ ّٜٛ ايطسٌٝ.

 : نٝـ أعس أبٛ اؿاضخ يٛزاع قسٜك٘؟8ؽ

 ؾٝٛر اؿرل٠ ٚؾطغاْٗا , ٚنإ ؾٝٗا ايطقل ٚايػٓا٤ ٚاـُط ٚؾاضى ؾٝٗا عٓذل٠ بإْؿاز ؾعطٙ , ٚغٓت  ز: أعس ي٘ ٚي١ُٝ ؼي ي١ًٝ ايٛزاع , ادتُع ؾٝٗا

 اٍ ي٘ايؿتٝات بؿعط عٓذل٠ , ٚؼي ْٗا١ٜ اؿؿٌ ؾهط عٓذل٠ قسٜك٘ قا٬٥ : يكس عطؾت ؾٝو نٝـ ٜهٕٛ ايكسٜل , ٚعًُتين ؼي اؿٝا٠ َع٢ٓ دسٜسا , ؾك

 ٠ ؾإٕ أَٓٝيت إٔ أضاى ثا١ْٝ ٜا عٓذل٠ ثِ ٚزع٘ قاَتا إزي اغيطبس ؾ٢ ايؿها٤ ايؿػٝض .أبٛ اؿاضؽ : إٕ نإ ؾ٢ أٜآَا َس 

  : َا ايصٟ تعًُ٘ عٓذل٠ َٔ أب٢ اؿاضخ ؟ 9ؽ

 .تعًِ َع٢ٓ ايكساق١ اؿك١
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ايػـــــ٪اٍ ا٭ٍٚ

 ٌ عباض٠ ػيا ًٜٞ إزي قا٥ًٗا : ــ) ا ( اْػب ن

...ــ يكس عًُتين ؼي اؿٝا٠ َع٢ٓ دسٜس ............................       ـــ ي٦ٔ ؾهطتو ؾًػت ٜكازض ع٢ً إ أٚؾٝو سكو ..............    

؟ أسؼ عٓذل٠ أْ٘ عاف سٝات٘ بري ضقري اشنطُٖا ٚ بري أُٜٗا أخـ ع٢ً قًب٘ ) ب ( 

 عس عٓذل٠ ع٢ً ايعٛز٠ إزي ب٬زٙ ؟ ) ز ( َٔ ايصٟ غا

ايػـــــــــــ٪اٍ ايجــــــاْٞ 

:نع ع١َ٬ ) قض ( أَاّ ايعباض٠ ايكشٝش١ ٚ عباض٠ )خطأ ( أَاّ ايعباض٠ اـاط١٦ ؾُٝا ًٜٞ  أ  (

ساضب بعٓذل٠ ؼي غيب يكٝكط تاض٠ ٚ ؼي غبٌٝ ايٓذاؾٞ تاض٠ أخط٣   )                    (ــ    

٠ عٓس ايٓعُإ ٜؿعط باغيصي١ ٚ اشلٛإ  )    ( ــ نإ عٓذل  

)ب( غيا أنام عٓذل٠ سيكاَ٘ ؼي اؿرل٠ ؟ ٚنٝـ تٛطست ع٬قت٘ بابٞ اؿاضخ ؟  

)ز( بطغِ أ٫ّ ايصنطٜات ا٫ إٔ عٓذل٠ أسطظ فسا ْٚكطا نبرلا . ٚنض شيو . 

ـ ايٓعُإ َٔ طًب٘ ؟ َٚا ايسٚض ايصٟ قاّ ب٘ أبٛ اؿاضخ ؟ )ز( َاشا طًب عٓذل٠ َٔ ايٓعُإ ؟ َٚا َٛق

)ٙ( نٝـ ٚزع أبٛ اؿاضخ قسٜك٘ ؟

 َا ايؿهٛى ٚا٭ٖٚاّ اييت ثاضت ؼي ْؿؼ عٓذل٠ أثٓا٤ عٛزت٘ يٛطٓ٘ ؟

َاتعاٍ عب١ً ع٢ً ٚعسٖا ي٘ بعس  ثاضت نجرل َٔ ايؿهٛى ٚا٭ٖٚاّ ؼي ْؿػ٘ , ٚقس ناْت تعزاز نًُا اقذلب َٔ أضض ايؿطب١, ؾكس ناْت ٜػأٍ ْؿػ٘ ٌٖ

ٖصٙ ا٭ٜاّ؟ بٌ ٚقٌ ايؿو غ٢ً إٔ غأٍ ْؿػ٘ ٌٖ حيبٗا سكا؟ أّ ٖٛ ايهدلٜا٤ ٚايتطًع يًُُٓٛع ؟ نٌ

َا ايصٟ أسؼ ب٘ عٓذل٠ عٓسَا زخٌ أضض اؿذاظ ؟

أسؼ بإٔ ايؿع١ً اغيتكس٠ ؼي ْؿػ٘ تهعـ ٚتصبٌ, ٚثاضت ؼي ْؿػ٘ ايؿهٛى ٚا٭ٖٚاّ .

 ٓسَا ؽٌٝ َكاب١ً يعب٢ً بعس ٖصا ايعَٔ ايهٌٜٛ ؟سياشا ؾعط عٓذل٠ ع

ٜؿعٌ ؾعط بايكًل ايؿسٜس, ؾٗٛ ٫ ٜعطف نٝـ حيسثٗا بعس ٖصٙ اغيس٠ ايط١ًٜٛ, ٫ٚ ٜعطف إٕ نإ ٜػتطٝع إٔ ٜتصيٌ شلا ٜٚػُٞ ْؿػ٘ عبسٖا نُا نإ

َٔ قبٌ, ٫ٚ ٜعطف إٕ نإ غٝذس اغيتع٘ ؼي ن٬َٗا نُا نإ قسضيا أّ ٫ .

َطازؾٗاايه١ًُ َطازؾٗاايه١ًُ 

غسٚات

ساظ

اؾاٖـِ

َٓـاؾي

ٜططب

تـاض٠

اْؿ٬تّا

ّ( غسا٠ ايٛقت َا بري ايؿذط ٚطًٛع ايؿُؼ )

طيع

ايعابؼ اغيـيًِ

أغاؽ

 ٜػعس
َط٠ )ز( تاضات ٚترل

ؽًكّا ٚلا٠

ٚادـ

ٜػسقٗا عًٝـ٘

غاٚضت٘

داؾت َُٖٛ٘

ٖاي١

اغيطبس

ايتدلّ

خا٥ـ َهططب

 ٜعطٝٗا بهجط٠
قاضعت٘ ٚغايبت٘

 ؼطنت بهجط٠

زا٥ط٠ سٍٛ ايكُط

 َٛقـ اٱبٌ

ايػأّ / ايهٝل
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 ٛض عٓذل٠ ػاٙ قَٛ٘ ؟نٝـ نإ ؾع

ا أغهبٛٙ, نإ ٜؿعط بايكًل ايؿسٜس, ؾٗٛ ٫ ٜعطف نٝـ ٜكابًِٗ ,٫ٚ ٜعطف إٕ نإ غٝؿُِٗٗ ٜٚؿُْٗٛ٘ أّ ٫, نُا أْ٘ ٫ ٜعطف إٕ نإ غٝػهب َِٓٗ إش

ٚنا ٕ ٜؿعط بأْ٘ أقبض غطٜب عِٓٗ , ٫ٚ ٜػتطٝع اؿٝا٠ ؾِٝٗ .

 عبؼ. ٚنض . قاضٕ عٓذل٠ بري َهاْت٘ ؼي اؿرل٠َٚهاْت٘ ؼي

طف ٚمل نإ َكاَ٘ ؼي اؿرل٠ َكاّ ايػٝس ايبطٌ اؿط , ٚايصٟ ٜكسَ٘ ايػاز٠ ٜٚطؾٛا َٔ ؾأْ٘ بِٝٓٗ, ٭ْ٘ دسٜط بصيو, ٚنإ جيس عٓسٙ ايعع٠ ٚايؿ

جيس َٔ ٜعاٜطٙ بػٛازٙ أٚ بأَ٘ .

ٜهاؾض َٔ أدٌ سطٜت٘, ست٢ نًؿٛٙ باحملاٍ ؾدطز  ؾكس عاف بِٝٓٗ –ست٢ بعس ْػب٘ يؿساز  -أَا َكاَ٘ ؼي عبؼ, ؾهإ َكاّ ايعبس ابٔ ظبٝب١, 

ٜطًب َٗط سبٝبت٘ َٔ ؾِ ا٭غس .

 إزي أٟ ؾ٤ٞ اْتٗت ٖصٙ اغيكاض١ْ ؟ َٚاشا ؾعٌ عٓذل٠ بعسٖا ؟

ايؿطب٘  اْتٗت ٖصٙ اغيكاض١ْ إزي ؾعٛض عٓذل٠ بايٓسّ ع٢ً تطن٘ أقشاب٘ ؼي اؿرل٠, ٚعٛزت٘ إزي َٔ أٖاْٛٙ ٚأشيٛٙ, ٚغيٓ٘ َع شيو ؿيٌ ؼي طٝك٘ ٭ضض

ٜسؾع٘ ؾ٤ٞ غاَض يًعٛز٠.

إزي أٜٔ اػ٘ عٓذل٠ عٓسَا ٚقٌ أضض ايؿطب١ ؟

ٚ ندلٜا٤ عُ٘ ٚابٓ٘ عُطٚ.ٚنإ ًٜذأ إيٝ٘ إشا غهب َٔ أبٝ٘ أايصٟ ؾٗس ْؿأت٘ ًَٚعب٘ ٚقباٙ ؾكس تعًِ ؾٝ٘ ايطنٛب ٚايكٝس , اػ٘ إزي ايٛازٟ

 َا ايصٟ تصنطٙ عٓذل٠ عٓسَا ٚقٌ يٓاق١ٝ ايٛازٟ ؟

ؾٝبٛب ايصٟ أسب٘ ٚٚثل ؾٝ٘, ؾهإ َع٘ نـيً٘ ٫ ٜؿاضق٘, ؾهإ تاض٠ زلرل٠ ٚأخط٣ ضغٛي٘ , ٚبري شيو نإ خازَ٘ ٚدًٝػ٘, ٚنإ آخط  تصنط أخٝ٘

عٗسٙ ب٘ عٓسَا اؾتست اغيعطن١ بٝٓ٘ ٚبري دٓس ايٓعُإ, ؾًِ ٜطٙ َٔ ٚقتٗا ٫ٚ ٜعطف ٌٖ َات أّ عاز يرلع٢ إبٌ غازت٘ .

 نٝـ نإ ضيهٞ ؾٝبٛب سٝات٘ ؟

ًٗٛ ٕ ٜكهٝٗا َطسا  ٜٓعِ ؼي ضق٘, ؾ٬ ٜٗتِ إ٫ يطعاَ٘ ٚؾطاب٘ ٚقٝسٙ, ٫ٚ ٜط٣ ؼي اؿٝا٠ إ٫ َٗعي١ سكرل٠ ٫ تػتشل غ٣ٛ ايػدط١ٜ َٓٗا, ؾٝنا

ًٜٚعب ثِ ضيهٞ عٓٗا َطسا غعٝسا

إٜٔ ٚدس عٓذل٠ أخاٙ ؾٝبٛب ؟

ذلب ْازاٙ بازل٘ ؾٍٓٛ ؾٝبٛب َػطعا إيٝ٘, ثِ أخص عٓذل٠ بري ٚدسٙ سٝح نإ ٜكـ قسضيا, دايػا ع٢ً ضب٠ٛ ع١ًٝ, ؾأغطع إيٝ٘ ظٛازٙ ٚغيا اق

 شضاعٝ٘ ٫ٚ ٜكسم بأْ٘ َاظاٍ سٞ 

 َا أثط عٛز٠ عٓذل٠ ع٢ً ؾٝبٛب ؟

س َات أخصٙ ؾٝبٛب بري شضاعٝ٘ ٜكبً٘ ؼي ٚدٗ٘ ٚنتؿٝ٘ بانٝا ٫ ٜكسم بأْ٘ َاظاٍ سٝا , ؾكس ضآٙ ٖٚٛ ٜػكؽي قطٜعا بري دٓٛز ايٓعُإ, ؾـئ بأْ٘ ق

عٌ ؾٝبٛب عٓسَا أساؾي ايؿطغإ بعٓذل٠ ؟َاشا ؾ

سعٕ ؾٝبٛب ٚشيعم قًب٘, ؾكس عًِ بأْ٘ غٝبك٢ ٚسٝسا غا٥ط سٝات٘, ثِ أطًل غاقٝ٘ يًطٜض ٜطًب ايٓذا٠, ٚيٝددل قَٛ٘ مب سسخ يعٓذل٠ .

غياشا مل ٜػاعس ؾٝبٛب عٓذل٠ ؼي سطب٘ نس ؾطغإ ايٓعُإ ؟

ٜؿٝس عٓذل٠ إشا َات ؾٛاضٙ, ؾؿهٌ اشلطٚب ع٢ً اغيٛت.٭ْ٘ حيب اؿٝا٠ أنجط َٔ طعٓات ايطَاح, ؾٗٛ ئ 

 َا أثط َٛت عٓذل٠ ع٢ً قبًٝت٘ ؟

قهت ايكب١ٝ ؾٗطا ؼي سعٕ ٚبها٤ ع٢ً َٛت عٓذل٠, ٚيهٔ ظبٝب١ ؿيًت تبهٝ٘ ٫ تكسم بأْ٘ َات ٚتععِ بأْ٘ عا٥س غًٝٗا ٫ قاي١.

ا يتدؿـ عٓٗا ٚتععِ بإٔ عٓذل٠ عا٥س إيٝٗا.أَا عب١ً, ؾكس ناْت تبهٞ بها٨ ؾسٜسا ست٢ إٔ ظبٝب١ ناْت تصٖب إيٝٗ

َا ا٭خباض ايػ١٦ٝ اييت أخدلٖا ؾٝبٛب يعٓذل٠؟
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 أخدلٙ بإٔ عُاض٠ غام اغيٗط يعب١ً بعس َٛت٘,ٚقس قبٌ َايو ٚمل ٜٗتِ ٌٖ ايٓٛم َٔ ايعكاؾرل أّ َٔ ايٓػٛض.

 َاَٛقـ ؾٝبٛب َٔ عب١ً بعس َٛت عٓذل٠؟

 ٘ بٗا إ٫ عٓذل عٓسَا٣ نإ سٝا , ؾًُا ؿئ أْ٘ َات ابتعس عٓٗا ٚمل ٜعس ٜطاٖا .نإ خيؿ٢ إٔ ٜكذلب َٔ َٓاظشلا,ؾُا ٜطبط

 ٖٚٞ ؼي ْـيطٙ فطز اَطأ٠, بهت ثِ دؿؿت زَٛعٗا ثِ ْػٝت, ٖٚاٖٞ تػتعس يًعٚاز َٔ عُاض٠ بٔ ظٜاز .

 غياشا غدط عٓذل٠ َٔ اؿٝا٠ ؟

أسٝاْا أخط٣, ؾؿٝبٛب ضأ٣ عٓذل٠ ٜػكؽي بري ايؿطغإ, ثِ ؼٍٛ عٓذل٠ إزي أسس ٭ْٗا ٫ تذلى يٲْػإ أ٬َ ؾٝٗا, ؾٗٞ تهشو ي٘ أسٝاْا ٚتكػٛ عًٝ٘ 

 أتباع ايٓعُإ اغيدًكري, ٚسكل يسٜ٘ ايهجرل ٚيهٓ٘ مل ٜؿعط َٜٛا بايػعاز٠ .

 نٝـ تأنس ؾٝبٛب َٔ إٔ َٔ ٜكـ أَاَ٘ ٖٛ عٓذل٠ سكا ؟

ضؽ ايهٓسٟ )بػطاّ( بػبب عب١ً, نُا أْ٘ نإ ٜتؿشك٘ ؾٗٛ ٜعطف نٌ نإ ٜػأي٘ عٔ بعض ا٫سساخ اييت تػٝـي٘,يٝتأنس أْ٘ ٖٛ َجٌ سطب٘ َع ايؿا

 داضس١ ٚإقبع ؾٝ٘, ٚي٫ٛ شيو َا قسم بأْ٘ سٞ .

 َت٢ غتتعٚز عب١ً َٔ عُاض٠؟ ٌٖٚ ضنٝت ب٘ ؟

 ظٚدا شلا . غتتعٚز عب١ً َٔ عُاض٠ ّٜٛ عطٚب١ )اؾُع١( , ٫ٚ ٜعطف ؾٝبٛب إٕ ناْت ضان١ٝ أّ ٫, ؾ٬ ِٜٗ ضناٖا َازاّ َايو قس ضنٞ ب٘

 نٝـ ساٍٚ ؾٝبٛب ايتدؿٝـ ع٢ً عٓذل٠؟

 قاٍ ي٘ باْ٘ غٝعٚد٘ بأؾهٌ َٓٗا , بٗٓس بٓت اغيًو ظٖرل, ٚأخدلٙ بإٔ اغيًو ظٖرل قس َات ٚقس أخص ابٓ٘ قٝؼ َهاْ٘ ؼي ظعا١َ ايكّٛ .

 نٝـ غٝعٛز عٓذل٠ إزي عبؼ ؟

 كرل ؼي ططٜك٘ يًشر.قطض عٓذل٠ إٔ ٜعٛز إزي عبؼ ّٜٛ ظؾاف عب١ً, نأْ٘ عابط غبٌٝ َتعب ؾ

 نٝـ اغتطاع ؾٝبٛب إٔ ٜعٝس عٓذل٠ إزي أٜاَ٘ ا٭ٚزي ؟

 نإ ؾٝبٛب ٜتشسخ عٔ عب١ً نعازت٘ بػدط١ٜ ٚعسّ اٖتُاّ , ػيا أغهب عٓذل٠ َٓ٘ ؾذطاح ايكًب َاظايت نُا ناْت مل تؿؿٗا ا٭ٜاّ.

 ٌٖ ٜطن٢ عٓذل٠ بعب١ً إشا ضنٝت بػرلٙ ؟

 تتعٚز غرلٙ, ٚمل تبل ع٢ً عٗسٖا ي٘ بإٔ تٓتـيطٙ َُٗا طايت غٝبت٘ .قطض عٓذل٠ أ٫ ٜطن٢ بٗا إٕ ضنٝت إٔ 

 نٝـ ٜطنٝٗا عٓذل٠ ؼي ْـيط ؾٝبٛب ؟

 قاٍ ي٘ إٕ ضناٖا ٜػرل, ؾًٛ خطدت عًٝٗا بهٌ ٖصٙ ايكاؾ١ً اييت د٦ت بٗا ؾٝذلن٢ بو .

 َا ايصٟ قطضٙ عٓذل٠ بؿإٔ ايكاؾ١ً ٚايعٛز٠ إزي عبؼ؟

بؼ نُا خطز َٓٗا, ٜػع٢ ع٢ً طعاَ٘ بػُٗ٘ ٚضق٘, ٫ٚ حيطم ع٢ً داٙ ٫ٚ ْػب, ؾُا نإ ٜػهب٘ ؾُٝا َه٢ قطض بإٔ ٜٛظع ايكاؾ١ً ٚإٔ ٜعٛز إزي ع

 مل ٜعس ي٘ ق١ُٝ عٓسٙ.

 ؾطم عٓذل٠ ايكاؾ١ً؟نٝـ 

 ٜٛظع ا٭ظياٍ ع٢ً اغيػانري ٚايكعايٝو ايصٜٔ ناْٛا حياضبٕٛ َع٘ ًٜٚذإٔٚ إيٝ٘.َط ؾٝبٛب بإٔ ٜٛظعٗا ناٯتٞ.....    أ

 أسطاض ٚشلِ َا ٜؿا٩ٕٚ َٔ ايكاؾ١ً. نٌ عبٝسٙ

 اٱبٌ ايػٛزا٤ ٚايبٝها٤ ٜٛظعٗا ع٢ً ايهعؿا٤ ست٢ ٫ ٜبك٢ ؾِٝٗ ؾكرل, ٜٚٓشط َا بكٞ َٓٗا ؼي ايكشطا٤ يًػباع ٚايٛسٛف.
 ايٓٛم ايعكاؾرل ٜٗسٜٗا غيايو خت٢ ٜٓشطٖا ّٜٛ ظؾاف عب١ً يعُاض٠ ٚقَٛ٘ .

 ٚ ٖس١ٜ يعب١ً بس٫ َٔ اشلس١ٜ اييت ٚعسٖا بٗا ّٜٛ إٔ نإ غانبا ـ َٔ ايعطام ٚؾاضؽ ٚاظضبٝذإا٭ظياٍ اييت ع٢ً اٱبٌ ايػٛزا٤ ٚاييت ؼٌُ ؼ
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َطازؾٗاايه١ًَُطازؾٗاايه١ًُ

 ؾٝاؼي
خاؾت٘ ايؿهٛى

ؾاد١

تهُشٌ

َطاتع

 ؽبـٛ

اغتشط ايكتاٍ

ٜعٛز أزضاد٘

أْعاى إيِٝٗ

 اغيتكـس٠

 ايكٻبـا
ايٓهٝس٠

قشاض٣ ٚاغع١ )ّ( ؾٝؿا٤

زاخًت٘

شياز٣

 تهعـ
َٛنع ضعا١ٜ اغياؾ١ٝ )ّ( َطتع ٚاغيطاز ٬َعب قباٙ

تصبٌ

اؾتس ٚاؾتعٌ

ٜطدع

 أخدلِٖ بٛؾاتو

 اغيؿتع١ً

ضٜض يطٝؿ١ تٗب َٔ ايؿطم

 اغيٓػك١

َبط١٦

ضٚعٗا

أغؿـط

تهٔ

دس٣ٚ

آْؿّا

اْسَـٌ

َهسٚز

ّٜٛ عطٚب١

ايبطاح

ًٜٛشٕٚ

دًٛتٗـا

َتًُٗـ١

خٛؾٗـا

أؾطم ٚأنا٤

تبدٌ

ؾا٥ـس٠

ّاغابكـ

بط٨ ٚؾؿٞ

َتعب َٚطٖل

 ّٜٛ اؾُع١

ا٭َانٔ ايٛاغع١)ّ( بطشا٤

ًٜذ٦ٕٛ ٚحيتُٕٛ

ظؾاؾٗا ٚعطغٗا

 ـــ : ػيا بري ايكٛغري  ؽرل ايكشٝض  ( أ)

ــ أٍٚ َٔ يكٝ٘ عٓذل٠ بعس عٛزت٘ ٖٛ ) ؾساز ــ ؾٝبٛب ــ عب١ً (  

ـ غبع١ ــ ث٬ث١ ( أٜاّـــ عًِ عٓذل٠ إ عب١ً غتعف إزي عُاض٠ بٔ ظٜاز بعس ) عيػ١ ــ

)ب( َا ايؿهٛى ٚا٭ٖٚاّ اييت خاؾت عٓذل٠ ؼي عٛز٠ ؟ 

)ز( َا أٍٚ َهإ سطم عٓذل٠ ع٢ً ض٩ٜت٘ سري عٛزت٘ ؟ ٚغياشا ؟

  )ز( نٝـ نإ ايًكا٤ بري عٓذل٠ ٚؾٝبٛب ؟ َٚاشا تػتدًل َٔ سٛاضُٖا ؟

؟ ب يٝشطم قًبٗا( غأٍ عٓذل٠ عٔ عب١ً . ؾبُا أداب٘ ؾٝبٛب ؟ ٚؾُٝا ؾهط ؾٝبٖٛـ )

 نٝـ أَه٢ عٓذل٠ ا٭ٜاّ ايج٬خ ؟

ٔ اؿعٕقهاٖا عٓذل٠ ٖصٙ ا٭ٜاّ ؼي ايكشطا٤ ٜكٝس طعاَ٘ نُا نإ ٜؿعٌ َٔ قبٌ, ٚنإ ؼي ٖصٙ ا٭ثٓا٤ ٜعٝـ ؼي قطاع زا٥ِ َع ْؿػ٘, ؾتاض٠ ٜجٛض َ

ٕ قًب٘ طيس ٫ٚ ٜؿعط ععٕ ٫ٚ ؾطح .ا٤, ٚثايج١ ٜؿعط بٗس٤ٚ نأايكشطست٢ ٜط٣ ايهٕٛ نٝكا ب٘, ٚأخط٣ ٜؿعط بايػهب ايؿسٜس ؾٝٓطًل ظٛازٙ ؼي 

َا ايصٟ أعاز يعٓذل٠ ا٭َإ ٚاشلس٤ٚ ؼي ٖصٙ ا٭ٜاّ ؟

ْؿػ٘ نٝـ ٜػتكِٝ ناْت د٫ٛت عٓذل٠ ؼي ا٭َانٔ اييت نإ ٜطع٢ ؾٝٗا إبٌ ؾساز, ٚأٜها َا ٜطاٙ َٔ ا٭ظٖاض اييت تكِٝ بري ا٭ؾٛاى, ؾهإ ٜػأٍ 

 عـي١ُٝ ؾعط بايطاس١ ايطُأ١ْٓٝ.\نإ نًُا تصنط أْ٘ ؽًل َٔ نٌ ٖصٙ ا٭َٛاٍ ايو ٚ  ايٛضز بري ايؿٛى

 نٝـ قٛض عٓذل٠ غٓٛات إقاَت٘ يس٣ ايٓعُإ؟

قٛضٖا باْٗا غٓٛات غذٔ, ؾٖٛت ْؿػ٘ ٚقًب٘ ست٢ أْ٘ مل ٜعس ٜعطف ْؿػ٘, ٚعٓسَا عاز ٭ضض ايؿطب٘ ٚتطى اؿرل٠, أسؼ بأْ٘ ؾاضم ايػذٔ إزي 

 يتُتع بايٓٛض ٚايٓذّٛ ٚايبسض اغيتأيل.سٝح اؿط١ٜ ٚا
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 قـ ساٍ عٓذل٠ أثٓا٤ تصنطٙ يعب١ً ؼي ٖصٙ ا٭ٜاّ؟

 مل ٜٓػٗا ٚيٛ ؿـي١ ٚاسس٠, ٚنإ ٜؿعط بٗس٤ٚ عذٝب نأْ٘ ٚاثل َٔ اْتـياٖطٖا ي٘, ٚؽٌٝ قٛضتٗا ٖٚٞ َكب١ً عًٝ٘ بان١ٝ سع١ٜٓ تعٝس عًٝ٘ 

 نًُاتٗا ّٜٛ ٚزعت٘ بأْٗا غتٓتـيطٙ ٚيٛ طايت غٝبت٘ .

 نٝـ نإ ٜؿعط عٓذل٠ غصا تصنط عُاض٠ ؟

 مل ٜػهب نعازت٘ , بٌ نإ ٜؿعط بايعطـ ٚايؿؿك١ عًٝ٘, خكٛقا إشا تصنط اْكطاف عب١ً عٓ٘ ٚضؾهٗا ي٘

 نٝـ اْكه٢ ّٜٛ عطٚب١ ع٢ً عٓذل٠؟

سكا, ثِ أنٌ بعض ؿِ ايػعاٍ ايصٟ تعٚدت عب١ً بٛب , ٚيهٓ٘ مل جيسٙ, ٚتػا٤ٍ ٌٖ اْكه٢ ٖصا ايّٝٛ ٚعاز عٓذل٠ إزي ايطب٠ٛ اييت قابٌ عًٝٗا ؾٝ

 نإ عٓسٙ, ْٚاّ ٚمل ٜؿل إ٫ ع٢ً قٛت أَ٘ تٓازٜ٘.

 قـ َؿٗس بكا٤ عٓذل٠ بأَ٘ ؟

ٞٸ.  أؾام عٓذل عٌ قٛت اَ٘ تٓازٜ٘, ؾكاّ َػطعا إيٝٗا ٚاستهٓٗا ٖٚٞ تبهٝٛتكٍٛ يكس نٓت أعًِ أْو سٞ ٚغتعٛز إي

 قـ ٬َبؼ ن٬ َٔ ؾٝبٛب ٚظبٝب١ .

ا٤ ٚؼي قسَٝٗا خـ َٔ ؾطٚ أغٛز ٚؼي ٚغطٗا َٓطك١ ؾهٝت ْععتٗا َٔ ظيا٥ب غٝؿٛ ٚتعٜٓت بك٥٬س َٔ ايعكٝل ٚاغيطدإ ٚؼي ظبٝب١ يبػت س١ً ظيط

 ٜسٜٗا أغاٚض َٔ ايؿه١ ٚايصٖب ٚايهٗطَإ .

ايصٖب ٚايؿه٘, ٚظٜٔ أَا ؾٝبٛب ؾكس يبؼ عُا١َ شات ضٜؿ١ عاي١ٝ, ٚيٰي٧ تًُع َٔ ؼتٗا,ٚتًؿع بجٛب ق٢ً بايككب, ٚدعٌ ؼي ٚغط٘ غٝؿا قٌ ب

 ضق٘ بعكٛز َٔ اغيطدإ ٚؾطا٥ؽي َٔ اؿطٜط.

 َا َٛقـ عٓذل٠ َٔ ٬َبؼ أَ٘ ٚأخٝ٘ ؟

 عٓذل٠. ؼي بسا١ٜ ايًكا٤ مل ٬ٜسـيُٗا , ٚيهٓ٘ عٓسَا ٫ سـي٘ مل ٜر َتػعا َٔ ايٛقت يًتعًٝل عًٝٗا, ؾكس أت٢ اؾُٝع ٜتكسَِٗ قٝؼ بٔ ظٖرل يتش١ٝ

 ٠ عٓذل٠ ؟َاشا ؾعًت عبؼ عٓسَا عًُت بعٛز

 أغطع ايكّٛ إزي عٓذل٠ حيْٝٛ٘ ؼي طياعات, ٜتكسَِٗ قٝؼ بٔ ظٖرل ؼي آٍ دصضي١ ٚآٍ قطاز, َٚٔ ٚضا٥٘ ايػاز٠ ٚؾِٝٗ عُاض٠ بٔ ظٜاز.

 ٚدا٤ ايؿطغإ ع٢ً خٝٛشلِ ٚايؿتٝات تطؾعٔ أٜسٜٗٔ إزي مٛضٖٔ يٝـيٗطٕ َا أخصْ٘ َٔ ايكاؾ١ً.

 نٝـ نإ يكا٤ عٓذل٠ بعب١ً؟

َط٠ٚ يًكا٤ عٓذل٠ ٖٚٞ شيؿٞ ع٢ً سٝا٤ ٚخذٌ ؾسٜس, ست٢ نازت إٔ تتعجط ف ضيؿٝٗا, ٚقس ضزلت ع٢ً ؾؿتٝٗا بػ١ُ َذلزز٠ دا٥ت عب١ً بكشب١ 

 ٜـيٗط ؾٝٗا اـٛف ٚا٫ضتباى.

 َاشا ؾعًت عب١ً عٓسَا ساٍٚ عٓذل٠ إٔ ٜكبٌ ٜسٖا؟

 ٜٗا عٔ أعري ايٓاؽ, ؾًِ ػس إ٫ إٔ تكٍٛ نًُات غرل َؿَٗٛ٘سٝت عب١ً عٓذل٠, ٚعٓسَا ضؾع ٜسٖا يٝكبًٗا قبهتٗا ؼي ضؾل ٚساٚيت إٔ ػس ق٫ٛ ٜٛاض

 ٚساٚيت إٔ تؿػض ايططٜل يػرلٖا. 

 َا َٛقـ عٓذل٠ َٔ عب١ً عٓسَا ساٚيت ا٫ْكطاف ؟

 ٚدس ْؿػ٘ ٜٝٓطل بػرل ٚعٞ )غٝستٞ( , ػيا أثاض َط٠ٚ أختٗا ؾكاست قا٥ً٘, أَا زلعتِ قٛي٘ عٓذل عبس عب١ً؟ ؾاْؿذط اؿانطٕٚ بايهشو

 خبح َط٠ٚ ؼي عس٠ َٛاقـ ؟ؿيٗط 

كا٤ ٚدست يكا٤ عٓذل٠ بعب١ً أقٌ ػيا تٛقعت ؾكايت سػبت أْو غتدطؿٗا , ؾهشو اؾُٝع, ثِ أنشهت ايكّٛ عٓسَا قاٍ عٓذل٠ يعب١ً ًؼي بسا١ٜ اي

 غٝستٞ, ٚأسطدت عب١ً عٓسَا قايت شلا ٖا ٖٛ تعًكٞ بطقبت٘ نُا نٓت تكٛيري .

 ؟َا َٛقـ ن٬ َٔ عٓذل٠ ٚعب١ً َٔ َط٠ٚ 

٬َٗا مل ٜعس ٜػهب عٓذل٠ َٔ ن٬ّ أخت٘, ؾٗٞ تصنطٙ بأؾهٌ أٜاَ٘, أَا عبً٘ ؾكس أسػت َط٠ٚ بإٔ ٚد٘ عب١ً ٜٓطل بهطاٖٝتٗا ٚايػهب َٓٗا , ٚإٔ ن

 َاظاٍ ٜػٝفي عب١ً.
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 قٛض سؿٌ ظؾاف عٓذل٠ ٚعب١ً ؟

ايؿطغإ ٜطقكٕٛ ع٢ً خٝٛشلِ ٜٚتػابكٕٛ, ٚخطز ؾِٝٗ غطبت ايؿُؼ ؼي شيو ايّٝٛ ٚقس أعست ايكب١ًٝ سؿ٬ عـيُٝا يعؾاف عٓذل٠ بعب١ً, ٚنإ ؾٝ٘

عٓذل٠ ٚظٛاضٙ عبً٘ ع٢ً دٛازٖا , ثِ اْطًل ظٛازٙ ٚغؽي اؿ١ً ٜٓؿس بؿعطٙ .

 قـ ايػطازم ايصٟ بات ؾٝ٘ عٓذل٠ ٚعب١ً ي١ًٝ ظؾاؾُٗا ؟

شا أقٝت قٛا٥ُٗا, ؾكس ناْت سٛاؾٝ٘ غيس١ٜٓ إٌ ايعطب تتشسخ عٓ٘ نأْ٘ انإ غطازم عـيِٝ أقاَ٘ شلُا ؾٝبٛب, أٖساٙ نػط٣ يعٓذل٠, ٚؿيًت قبا٥

٘ ٛم اؾٛاٖط اغيٓجٛض٠ ع٢ً دٛاْبق٠٬ بٓكٛف ايصٖب ٚناْت زعا٥ُ٘ ًَبػ١ بكؿا٥ض ايؿه١, ؾإشا أن٦ٝت ؾٝ٘ اغيكابٝض ؼي ايًٌٝ تٮ٭ت ؾٛم ؾك

) ا ( اْػب نٌ عباض٠ ػيا ًٜٞ  إزي قا٥ًٗا : ـــ 

َٓص ؾاضقتين اْو عا٥س إيٞ َٜٛا ....................     ــــ ؾإْٞ أسب زلاع اؿسٜح َٓٗا ........................ـــ يكس نٓت أسؼ   

نٝـ عدل ؾتٝإ عبؼ عٔ ؾطستِٗ ؟ -2

إزي أٜٔ اػ٘ عٓذل٠ بعس شيو ؟ قـ اغيهإ ايصٟ اػ٘ إيٝ٘ ؟ -3

عاف عٝؿ١ ايؿكطا٤ ؟  ب ( نٝـ أَه٢ عٓذل٠ ا٭ٜاّ ايت٢ غبكت ظؾاف عب١ً ؟ٚغياشا

دـ ( نٝـ ناْت ْـيط٠ عٓذل٠ إزي ايػ٢ٓ ٚايجط٠ٚ بعس إٔ أقٝب ؾ٢ سب٘ ؟ 

 ز   ( غياشا نإ ٜٗسأ ْؿػا سري ٜتصنط أْ٘ ؽًل َٔ اغياٍ ايص٣ طيع٘ ؟ َٚا ضأٜو ؟ 

( قـ ؾعٛض عٓذل٠ عٓسَا ؽًل َٔ ا٭َٛاٍ ايت٢ أت٢ بٗا َٔ ايعطام ؟ ٚغياشا أسؼ ب٘ ؟ ٖـ 

ـ٪اٍ ايجــــــاْٞايػـــــ 

:نع ع١َ٬ ) قض ( أَاّ ايعباض٠ ايكشٝش١ ٚ عباض٠ )خطأ ( أَاّ ايعباض٠ اـاط١٦ ؾُٝا ًٜٞ  أ  (

(    ض٠ بٔ ظٜاز )  ــ أسؼ عٓذل٠ بايطاس١ بعسَا ؽًل َٔ ا٭َٛاٍ          )                   (    ـــ أمت َايو بٔ قطاز ظٚاز عب١ً َٔ عُا

 عطٚز عٓذل٠ ع٢ً بٝت َايو قبٌ ضسًت٘ إزي ايعطام ؟  *   ( مب تؿػط :) ب 

( َا ؾعٛض عٓذل٠ عٓسَا ؽًل َٔ ا٭َٛاٍ ايت٢ ظيًٗا َع٘ َٔ اؿرل٠ ؟  ز )

 ( مل اٖتِ عٓذل٠ بّٝٛ عطٚب١ ؟ ٌٖٚ ؼككت كاٚؾ٘؟ز  )

س اْتباٖ٘ ؾٝٗا ؟( ٚنض نٝـ مت ايًكا٤ بري عٓذل٠ ٚظبٝب١ ؟ َٚا ايصٟ ؾٖـ )

َطازؾٗاايه١ًَُطازؾٗاايه١ًُ

ؾذـاز

تعذلٜ٘

اؾ٣ٛ
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ؾاٖت

ت٬ؾٝل

بًري )ّ( ؾرايططٜل ايٛاغع بري د
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 قویا )  –مدربا على الفروسیة  –كان أم بسطام تحاذر علیھ فنّشأتھ :                                          ( مدلال  -۳
 مامھ ) أع –أخوالھ   –الذي حمى بسطام من غضب أبیھ ھو :                                                   ( أمھ  -٤
 السیادة والفخر )  –اللھو والعبث  –تعلم بسطام عند أخوالھ بني تمیم :                          ( الفروسیة والصید  -٥
 ذل محقق ) –أسر محقق  –داخل الجزع أبا بسطام و أمھ ألنھما یعرفان أن لقاء عنترة :           ( موت محقق  -٦
 مدلل ضعیف )  –ھو من زین لبسطام الخروج  –( تشاءم منھ        رد قیس بن مسعود عمرا بن مالك ألنھ :    -۷
 یعاقب ابنھ بسطام )   –یخطب عبلة البنھ  –قرر قیس بن مسعود بعد عودتھ أن :                ( یرد جوار مالك  -۸
 یبحثون عن بسطام ) –أفراسھم متعبة  –كان سیر قیس وجماعتھ بطیئا ألنھم :   ( یسیرون على أرض صخریة  -۹

 آخر النھار ) -منتصف النھار  –عاد أحد العبید مسرعا یبشر بسالمة بسطام وكان ذلك في :   ( أول النھار  -۱۰
 یأسره ویباھي بھ ) –یقتلھ ویتخلص منھ  –ذھب بسطام لقتال عنترة فأراد عنترة أن :            ( یرده عنھ  -۱۱
 ُجرحا معا ) –ُجرح عنترة  –( ُجرح بسطام   كان أول نتائج المبارزة بین عنترة وبسطام أن :               -۱۲
 خوفھ من عمرو وأبیھ )  –عبلة مقیمة عنده   –لم یرد عنترة أن یقاتل بسطام بسبب :             ( خوفھ منھ  -۱۳

 



                                                                             
 أعطى عنترة لبسطام فرصة لیقوم ویستأنف القتال ألنھ :  -۱٤

 یعلم ضعف بسطام ) –یرید التباھي    –ال یقتل صریعا  (                                                              
 األمرین معا ) –الخجل  –قام بسطام یستأنف القتال وھو یشعر بــ :                                  ( الضیق  -۱٥
 األمران صحیحان )  –عفوه عنھ مرتین  –عرف بسطام أن عنترة ال یرید قتالھ من :   ( مدافعتھ ومطاولتھ  -۱٦
 ام عنترة أن سبب ھزیمتھ ھو :أخبر بسط -۱۷

 عدم حرص عنترة على قتلھ )   –شفقتھ على عنترة  –( خوفھ من عنترة                                               
 رفض بسطام استئناف القتال للمرة الثالثة بسبب :   -۱۸

 جرحھ الشدید ) –سخریة العرب منھ خوفھ من  –( خوفھ من عنترة                                                  
 صھرا )  –مستجیرا  –عرض قیس بن مسعود على عنترة أن ینزل عنده :                           ( ضیفا  -۱۹

 

 عشر   الثاني  الفصل
 

 مضطھدا ) –مكرھا  –أقام عنترة في بني شیبان : ( مكرما  -۱
 یتركھ ) –ھ یخذل –إذا اختلف عنترة ومالك فإن قیس بن مسعود : ( ینصره   -۲
 األمران صحیحان ) –ملكھا أمرھا  –لم یستطع مالك أن یرد عنترة عن خطبة ابنتھ ألنھ : ( مكره من قیس   -۳
 اعتزال األمر ) –إغالء المھر  –تملك الغضب من عمرو بن مالك فنفث عن غضبھ بـ : ( رفض عنترة   -٤
 عجز عنترة ) –ایرة العرب خوفھ من مع –تعذر عمرو بن مالك في إغالء المھر بـ : ( شرف نسبھ  -٥
 یتقرب إلى عبلة ) –یكسر حدة غضبھ   –أراد عنترة أن ینادي عمرا بـ " بن عمي " لكي : ( یذل عمرا  -٦
 مالك ) –قیس  –" قل واحتكم یا عمرو " قائلھا : ( عنترة   -۷
 بسطام ) –قیس  –اجتمع القوم لیتحدثوا في مھر عبلة في بیت : ( مالك  -۸
 مائة ألف ) من النوق العصافیر . –عشرة آالف  –زعم عمرو أن عمارة أمھر عبلة : ( ألفا  -۹

 رضي بھ ) –استكثره  –سمع عنترة المھر الذي ذكره عمرو ألختھ فـ : ( استقلھ  -۱۰
 الیمن ) –الحجاز  –اتجھ عنترة إلى حیث النوق العصافیر وھي في : ( العراق  -۱۱
 في نفس اللیلة ) –لیلتین   –بعد : ( لیلة  ذھب عنترة بعد االتفاق على المھر -۱۲
 بیت قیس ) –بیت مالك  –عرج عنترة قبل ذھابھ إلحضار المھر على : ( بني عبس  -۱۳
 األمرین معا ) –تبعد عنھ الشر  –أھدتھ عبلة تمیمة لـ ( یذكره بھا   -۱٤

 

 عشر الثالث *الفصل
 

 العراق ) –مصر  -خرج عنترة یطلب مھر عبلة في : ( الحجاز   -۱
قویة النظـر كالنسـور   –طیبة األلبان كاألبقار    –ما یلي من صفات النوق العصافیر ما عدا : ( خفیفة كالغزالن  كل م -۲

( 
 الحزن ) –الحنق  –كان عنترة في طریقھ كلما فكر في المخاطر التي تعترض طریقھ أحس بـ : ( السعادة  -۳
 زیادة في حنقھ ) –  زیادة في قوتھ –كانت التمیمة تمنح عنترة : ( زیادة في حب عبلة  -٤
خوفـھ مـن   –جنـود النعمـان    –وصل عنترة إلى بالد النعمان و أراد أن  یستاقھا ولم یمنعـھ إال : (رعیـان النعمـان   -٥

 النعمان )
 جراحھ )  –سقوط فرسھ  –الذي أسقط عنترة في معركتھ مع جیش النعمان ھو : ( أقوى فرسانھم   -٦
 یتركھ ویعود ) –یرقب الموقف عن بعد  –عنترة  رأى شیبوب المعركة فاختار أن : ( یدافع عن  -۷
 سنوات ) –شھور   –مكث عنترة في سجن النعمان : ( لیالي  -۸
شـعوره بـآالم   –شـعوره بخیبـة األمـل    –كانت آالم عنترة من جراحھ و كان أقوى جرح ھـو : ( شـعوره بالضـعف   -۹

 جسده )
 مة عبلة )تمی –إصراره  –ما كان یرد األمل إلى عنترة ھو : ( التئام جراحھ  -۱۰
 األمرین معا ) –بأس عنترة   –أراد النعمان أن یرى عنترة بسبب : ( شجاعة عنترة   -۱۱
 الحیرة والعراق ) –نجد والحجاز  –دخل عنترة إلى النعمان وكان من حولھ شیوخ : ( بكر وتغلب   -۱۲



                                                                             
 ك )سخریتھ بالمل –مجادلتھ في الحوار  –تعجب النعمان من عنترة وزاد عجبھ من : ( مجیئھ وحده   -۱۳
 بیعھ عبدا ) –قتلھ والمثلة بھ  –ھدد الملك النعمان عنترة بـ : ( سجنھ وتعذیبھ   -۱٤
 األمران معا ) –تھدیده وھو بین یدیھ   -عجب عنترة من النعمان بسبب : ( وصفھ بالعبد وھو الحر -۱٥
 الشریف ) –السید  –وصف النعمان عنترة باللص فاستنكر ذلك و وصف نفسھ بـ  : ( المغیر  -۱٦
اللص أیھا الملك إن لم تكن أنت لـص .. " اللصوصـیة المقصـودة فـي العبـارة ھـي : ( سـرقة المـال مـن " لست ب -۱۷

 الھجوم من قبیلة على أخرى ) –سرقة اإلبل من المسافرین  –الطریق 
 األمرین معا ) –أجیر لبعض األعداء  –فسر النعمان إقدام عنترة على حماه بـ : ( أنھ جاسوس  -۱۸
 األمرین معا ) –النجاة  –أن یصدقھ القول و وعده بـ : ( اإلبل    طلب النعمان من عنترة -۱۹
 األمران معا  ) –سوء رده  –مما جعل النعمان یرجح أن عنترة عبدا : ( سواد لونھ   -۲۰
 ذكر حمقھ ) –ذكر سواد وجھھ  –أعلم عنترة اسمھ عندما : ( ذكر أمھ  -۲۱
 لم یصدق ولم یكذب )–ول األمر كذبھ أ -سمع النعمان من عنترة اسمھ فـ : (  صدقھ أول األمر -۲۲
مـن  –مـن صـعالیك العـرب  –كان من الممكن أن یطمع عنترة في العفو من النعمان لو كان : ( مـن كبـراء العـرب  -۲۳

 حلفاء الملك )
 الحب والصداقة ) –المكانة الرفیعة  –اسم عنترة یحمل لھ عند النعمان : (الكراھیة و العداوة  -۲٤
 –إنشـادھم الشـعر  –إلى األسد فـي عرینـھ " سـبب الزھـو ھـو : ( حـدیث النـاس " وحملك زھوك على أن تسعى  -۲٥

 األمران )
 قتال بسطام )  –خطبة عبلة  –األسد ھو : ( النعمان  -۲٦
 شك في نسبھ ) –ذكر أمھ زبیبة   -اعتذر النعمان لعنترة عندما : ( ذكر أباه شدادا   -۲۷
أراد التبـاھي علـى   –لم یعتد السؤال    –نھ : ( عدو النعمان  أراد عنترة أن یأخذ مھر عبلة من بالد النعمان بالقوة أل -۲۸

 النعمان )
 شیوخ بكر ) -أبي الحارث –نزل عنترة ضیفا عند : ( النعمان  -۲۹

 

 عشر  الرابع الفصل
 

 أعواما )  -شھورا  –أقام عنترة عند النعمان : ( أیاما  -۱
 ) األمرین معا –ثروة ھائلة   –حاز عنترة عند النعمان : ( مكانة عظیمة   -۲
 شیبوب ) –النعمان  –أقام عنترة الفترة التي قضاھا عند النعمان في جوار : ( أبي الحارث  -۳
 یزور قبیلة عبس ) –عندما یخرج للغزو   –كان صدیق عنترة یالزمھ و ال یفارقھ إال : ( عندما یغضب  -٤
 ذاكرتھ تماما )غاب عن  –غامضا غائما علیھ  –كان عنترة ینظر إلى ماضیھ فیراه : ( واضحا ماثال لھ  -٥
 إھانة عمرو بن مالك لھ ) –قتالھ النعمان  –الصورة التي لم تغب عن عنترة من ماضیھ ھي : ( صورة عبلة  -٦
 الحجاز ) –فارس  –تنقل عنترة في كثیر من البلدان فترة بقائھ عند النعمان لیس من بینھا : ( العراق   -۷
 قسوة معاملة النعمان ) -رغامھ على القتالإ –أحس عنترة في صدره ثورة بسبب : ( حنینھ إلى عبلة  -۸
 الحلم الغامض ) –الرحلة المثیرة  –صور عنترة إقامتھ عند النعمان بـ : ( الرق المزخرف   -۹

 األموال والغنائم )  –االنتقام من أعدائھ   -كان عنترة یحارب في قوة من أجل : ( عبلة وقومھا  -۱۰
 بعیدة قاسیة ) –بحیرة واسعة  –یقة تذكر عنترة أرض الشربة فرأى الحیرة : ( صغیرة ض  -۱۱
 تثقلھ عن العودة ) –تصرفھ عن العودة  –رأى عنترة أن الثروة العظیمة التي حققھا : ( تدفعھ للعودة  -۱۲
 ماطلھ ) –عارضھ  –استأذن عنترة الملك النعمان في العودة فـ : ( وافقھ  -۱۳
 أحس بضیقھ بالمقام )  –عن القتال   علم عجزه –أذن النعمان لعنترة بالرحیل عندما : ( شفع لھ صدیقھ  -۱٤
 االثنان )  –فرسان الحیرة  –أعد أبو الحارث حفال لوداع عنترة شارك فیھ : ( شیوخ الحیرة  -۱٥
 األمرین ) -عرض مبارزة بالسیوف –شارك عنترة في الحفل بـ : ( إنشاد الشعر  -۱٦
 وج عبلة )یتز   –یصل سالما   –تمنى أبو الحارث عند وداع عنترة أن : ( یراه ثانیة  -۱۷
 قیمة المال )  –قیمة الصداقة  –تعلم عنترة من أبي الحارث : ( قیمة الثروة  -۱۸

 
 



                                                                             
 عشر  الخامس الفصل

  
 لھفة و حزن )  –شكوك و أوھام  –اقترب عنترة من أرض الشربة فشعر بـ : ( شوق وحنین  -۱
 ب عبلة )تعلقھ بح –العودة إلى عبس  –في : ( الذھاب إلى الحیرة  حدثت نفس عنترة أنھ أخطأ  -۲
 الزھو ) –دافع غامض  -رغم الشكوك التي ساورت عنترة أثناء عودتھ إال أنھ كان یدفعھ : ( الحب -۳
 وادي الجواء ) –الوادي الرملي  –اقترب عنترة من أرض الشربة فقرر أن یعرج على : ( بني شیبان   -٤
 زبیبة )   –عبلة  –أول من خطر ببال عنترة ممن أحبھم من أھلھ ھو : ( شیبوب  -٥
 األمرین معا ) –خادمھ وسمیره  –كان شیبوب مالزما لعنترة فكان : ( جاسوسھ و رسولھ   -٦
 سیفین )  –رمحین  –عرف عنترة شیبوب وتبین وجھھ على مرمى : (   قوسین  -۷
 زبیبة ) –عبلة  –رأى عنترة شیبوب أول من رأى ، وكان یحب أن یرى : ( شیبوب  -۸
 أسر ) –مات  –لنعمان أنھ : ( عاد كان ظن عنترة في شیبوب یوم معركة جنود ا -۹

 كرھا ) لقومھ .–حقدا   –رأى عنترة أن شیبوب أكثر : ( وفاء  -۱۰
 في حزن و بكاء . عاما ) –ستة أشھر  -قضت حلة عبس بعد عودة شیبوب بدون عنترة : ( شھر -۱۱
 تھدئ حزنھا )  –تؤنسھا  –كانت زبیبة تذھب إلى عبلة أثناء غیاب لـ : ( تأنس بھا   -۱۲
 شیبوب )  –عبلة  –عنترة ثم نسوه إال : ( زبیبة    بكى الجمیع -۱۳
 ذھب إلى بالد الحیرة ) –عاد إلى أرض الشربة  –بعد ذھاب عنترة إلى بالد النعمان: (  بقي مالك في بني شیبان  -۱٤
 یحنقھ علیھا ) –یدفعھ عنھا  –كان شیبوب كلما مر بمنازل مالك یشعر بـدافع  : ( یجزبھ إلیھا  -۱٥
 دماء ) –عبید  –الد النعمان أنھ تاجر : ( جواري  كان عنترة یشعر في ب -۱٦
یتأكد من  –یسترجع ذكریات الماضي  –ذكر شیبوب لعنترة ذكریات من الماضي لـ : ( یشعر بحنین للماضي  -۱۷

 عنترة )  
 ال ھذا وال ذاك ) –عمارة  –أخبر شیبوب عنترة أن عبلة خطبت لـ : ( بسطام  -۱۸
 عشرة أیام ) –ثالثة أیام  –أسبوع  " سوف یكون زفافھا بعد ......  " : ( -۱۹
 قتل عمرو أخیھا ) –تزویج عنترة بغیره   –أراد شیبوب أن یحرق قلب عبلة وأبیھا بـ : ( خطف عبلة  -۲۰
 بنت الملك النعمان ) –بنت قیس بن مسعود  –أراد شیبوب أن یزوج عنترة من : ( بنت زھیر بن أبي جزیمة  -۲۱
 سیترك القبیلة ) –سیقتل عمارة  –نترة : ( لن یرضى بھا  إن رضیت عبلة بالزواج من عمارة فإن ع   -۲۲
 یسمعھا شعره ) –یتوسل إلیھا  –إن أراد عنترة أن یفوز برضا عبلة : ( یریھا ثروتھ   -۲۳
 كما خرج )  –أغنى مما خرج   –أراد عنترة أن یعود إلى عبس : ( أعز مما خرج  -۲٤
 یذبحھا للسباع ) –ھدیة لزبیبة  –...  : ( ھدیة لعبلة   أمر عنترة بتوزیع القافلة على الفقراء أما النوق العصافیر -۲٥
 اإلماء و الجواري ) –التحف و الھدایا  –استبدل عنترة ھدیتھ الدمویة لعبلة بـ : ( النوق العصافیر  -۲٦

 

 عشر  السادس لفصل
 

 ما تركھ شیبوب لھ ) –الصید  –قضى عنترة األیام الثالثة في الوادي یأكل من : ( بقایا القافلة  -۱
 الشكوى )   –الغزل  –ن عنترة یتنقل في الوادي وینشد الشعر في : ( ذكریات الماضي  كا -۲
 –عبلة في قومھا   –كان عنترة یسأل نفسھ : " كیف یثوى الزھر بین الشوك ؟ .. " یقصد : ( عنترة في قومھ  -۳

 الخیر وسط الشر )
 حمال ثقیال ) –نا نصرا مبی –كان عنترة یشعر بأن ھذه القافلة تمثل لھ : ( زھوا عظیما  -٤
 ستتزوج من عمارة ) –تعلم موتھ   –كان  عنترة یثق أن عبلة : ( تنتظره  -٥
 السخریة )   –العطف  –إذا ذكر عنترة عمارة  فإنھ یشعر نحوه بـ : ( الحقد  -٦
شیبوب طمع في    –القافلة اختطفت  –مضى الیوم الثالث و لم یأت شیبوب ففسر عنتر ذلك  أن : ( عبلة قد زفت  -۷

 فلة ) القا
 حلول  الظالم )  –طلوع الشمس  –نام عنترة واستیقظ على : ( ضوء القمر  -۸
 زبیبة )  –مروة  –أول  من جاء لعنترة : ( شداد  -۹

 صرفھما عنھا )  –سخر منھا  –رأى عنترة مالبس أمھ و أخوه العجیبة فـ : ( ضحك لھا  -۱۰



                                                                             
 –السخریة  –ستفھام : ( التعجب  ھمس عنترة إلى شیبوب : " أكان الزفاف یوم عروبة ... ؟  " غرض اال -۱۱

 التقریر )
 مالك بن قراد ) –عمارة بن زیاد   –أقبل القوم یرحبون بعنترة ولم یكن من بینھم : ( قیس بن زھیر  -۱۲
 سمیة ) –مروة  –جاءت عبلة مع : ( زبیبة  -۱۳
 طأطأ عند قدمیھا )  –قبل یدھا  –وصفت مروة عنترة بـ " عبد عبلة " ألنھ : ( ناداھا سیدتي  -۱٤
 مالك )  –شداد  –قیم عرس عنترة و عبلة في سرادق عظیم أعده لھما : ( شیبوب أ -۱٥
 كسرى ) –أبو الحارث  –ھذا السرادق أھداه لھ : ( النعمان  -۱٦
 اإلبل )  –الخیل  –كان ھذا السرادق یشبھ : ( المدینة  -۱۷
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